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)١)١

واسـم َأ القَدْبـَهـم مَفِ الشعوب لُ وحاجة,ة املشرتكّليا ذات العالقة بمصري األمُ ملبادئ اإلسالم العٌرشح
َّعيدا عن التَاملشرتكة ب ً وهلم جرا, ...ي واحلزيب والقبيلِقْرِ والعيحريش السيايس والفئوي والطائفي واملذهبً َّ
لمني فيام بينهم داخـل سُ من جهة, وبني املخرُألمة اإلسالمية واألمم األة بني اَّسس العالقة العامليُووضع أ

 وإبـراز ملسو هيلع هللا ىلصا َيهـِبْرُومة َّاألمـ ُدَّيَا إليه سـَعَدين الذي دَّاخليمة اإلسالمية اجلامعة عىل أساس حقيقة الديانة والت
إن ول املناسـبة وكشف اجلهات املستثمرة له يف الشعوب وطـرح احللـ.. أسباب الرصاع والنزاع والتحريش

 . ومن اهللا التوفيق ...قدر االستطاعة والفهم املحدود ملعاجلة هذه الظاهرة شاء اهللا 
 
 
 
 

 
 
 

 لفَّ السِادمَبقلم خ
 هورْشَ املِيلَ بن عِينْدَ العٍكرَو بْبَأ
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)٢)٢

 املطلع القرآين
ْيا بني آدم قد أنزلنَا عليكم لباسا يواري سوءاتكم ﴿ َ َ ْ َُ ُِ ِ ِْ َ ُ َ ْ َ َ َِ ً ََ َْ َ َ ٌوريشا ولباس التقو ذلك خـري ْ ْ َ َ ِ َِ ْ ًَ َ ُ َ َ ََّ ِ

َذلك من آيات اهللاِّ لعلهم يذكرون َّ َُ َّْ َ ُ َ َ َّْ َ ِ ِ َيا بني آدم ال يفتنَنَّكم الشيطان كام أخرج أبـويكم مـن . َِ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َِّ َ َ ُ َُ َُ َْ َ َُّ َ ِْ َِ
َّاجلنَّة ينزع عنْهام لباسهام لريهيام سوءاهتام إن ِ َِ َ َ َ َ ُ َ َ َ َِ ِ ْ ُ َ ُ ُ َُ ِ ِ َِ ِ َّه يراكم هـو وقبيلـه مـن حيـث ال تـروهنم إنـا ْ َِ ْ َ َ ْ َُ ْ ْ َ ْ ُ َ َ َ َُ ُ َِ ُ ِ ُ ُ
َجعلنَا الشياطني أولياء للذين ال يؤمنُون ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ َ ْ َ َ ََ َّ َْ ِّقل أمر ريب بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل . َّ ْ ُْ َ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َُ َ ُ ُ َ ِّْ َُ َِ
ُمسجد وادعوه خملصني له الدين كام بدأك َ َُ َ َِّ َ ُ ُ ْ ََ ْ ََ َ ْ ُِ ِ ٍ َم تعـودونِ ُ ُ َ ُفريقـا هـد وفريقـا حـق علـيهم . ْ ِ ْ َ ََ َ َّ ً َ ً َِ َِ َ

َالضاللة إهنم اختذوا الشياطني أولياء من دون اهللاِّ وحيسبون أهنم مهتدون َ ُ ُُ َ ْ ُ َ ُ َ ْ َُّ َّ َ ُ َُّ َُ َْ َ َ َِّ ِ ِ ِ َّ َ ََّ ِ َ﴾ 
 ].٣٠−٢٦: سورة األعراف[
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)٣)٣

 اإلهداء
 

 ..ةَّسالميِة اإلَّمُ األِامءَلُإىل ع
 .. واإلسالميِيبَرَني العَاملَعام الَّكُإىل ح
ْة, ومجاعات, ومجَّة, وحزبيَّفئوي: ةَّينيِ الدِاتَكَرَء احلَامَعُإىل ز   .ياتِعَ
ِاال ونَجِامت رَّنظُ املؤسسات واملِوزِمُإىل ر  .اءَسً
 .األسايس والسيايس: وحيد بطرفيهَّة التَّل أمِافَوَإىل ق
َإىل مح َّيش املعارص بـني الـسنة والـشيلة الورقة األخرية يف مرحلة التحرَ َّ ّع عـنهام مـن سـنة َّفـرَعة, ومـا تُ ُ

ِصنعة, وشُم َّيعة مقنعةَّ ُ. 
 .يطِرْفَ وال تٍاطَرْفِون إُقة, دِادَّ الصُهةَاجَوُامل: ًإليكم مجيعا

 ...لفؤامل
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)٤)٤

ُرشَ امل..وعُّالرش  وعْ
ومـن مـن بعـده ل واألصـحاب وعـىل اآل ملسو هيلع هللا ىلصالم عىل نبيه وعبـده َّالة والسَّكر اهللا ومحده, والصُبعد ش

 ...ينِّتبعهم بإحسان إىل يوم الد
 ..وبعد

ًفإن نظرة ة جمردة عن التكتـل والتمـذهب الـسلبي, َّرُة حَّ لواقعنا املعارص من وجهة نظر إسالميًصةِاحَ فَّ
 قراءتنـاة من خالله نحو املستقبل وفساد َّة الرؤيَّمول ضبابيُعارص وشُبوضوح فشل الواقع اإلسالمي امل َّتبني

 .كمسلمني لتارخينا املايض األصيل
ًوحتى ال أكون خياليا فالقراءة املتأنية خلريطة العامل العريب واإلسالمي املعارص وما يدور فيه وعليه مـن 

, واستتباع آيل لقشور العامل الغـريب مذهبي وال وتنافس مذهبي ,ي وحزيب وتياريئور فحان وت,رصاع دموي
 . عىل صحة ما أرشنا إليهٍاهد أكرب شومظاهره السلبية

بيـة, ْزِيعية, حِة, شـَّنيُة, سَّوفيُة, صَّلفيَس: ياتَّسمُبة من تارخينا املعارص نشهد تناحر املَقَ يف هذه احلُفنحن
ة َّمواقـع املؤسـسات الرسـميمـن  عىل هذه التكتالت املتصارعة ّسِضة, وقَارَعُومات, مُكُنية, حَامْلَينية, عِد

هـا تعمـل لـصالح َّ وكل.. وحتى إىل املـساجدق الرياضيةَرِتصل إىل اجلمعيات والنوادي والفة حتى َّوالشعبي
ر ُ عّلتنقضن«: يف أمته من قوله ملسو هيلع هللا ىلصً تأكيدا لسابق نبوءة الرسول ..عيل الرصاع واملنازعةفمبدأ التحريش وت

ُا احلَضْقـَهلـا نَّا, أوليهـَي تِّاس بالتَّ النَكَّسَوة متْرُ عْقضتُام نَّلُروة, كُ عًوةْرُاإلسالم ع الة, َّ الـصّكـم, وآخـرهنً
َصل ال أمانةُ مَّبُور  .)١(»ْهَ لٍّ

ْوالغارقون يف مح وا احلقـد ُثـَوارَايا ثقافة اهلزائم يف املرحلة املعارصة ممـن تَحَ جمموع ضْمُأة هذا الرصاع هَ
ة َّريـات احلـوادث التارخييـُسخ من جمائفي أو القبيل من خالل ما ترَّبقي أو االعتقادي أو االنتامئي أو الطَّالط

رته معارك الرصاع بني املنابر واجلامعات والفئات واحلكومات واألحزاب يف ميـدان َمْثَقريبة أو بعيدة, وما أ
 .التنافس املتنوع

                                                 
واإلسـناد : أخرجه أمحد , وابن حبان يف صحيحه, واحلاكم يف املستدرك من حديث أيب أمامة ريض اهللا عنه, قـال احلـاكم) 1(

 .هكله صحيح ومل خيرجا
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)٥)٥

جة بـاألخر ُ من األحوال إنصاف جمموعة ضد جمموعة أخر أو حتى إيضاح احلٍ حالِّوال يمكن بأي
 أو باطـل هـو الفيـصل ٍّكام الفكري والثقـايف واالجتامعـي املكتـوب واملتـداول بحـقُّالرإذا ما نحن جعلنا 

 وهـذا مـا هـو متوقـع ..بـةْرُبـة واتـسعت الكْرُج لألمة من هذه األزمة بل لو فعلنا ذلك لطالـت الغَرْخَوامل
 ..وكائن

ًا ملجريـات احلـوادث ًكامـا انفعاليـُ إنـام كـان ر− اإلشـارة إليـهْكـام سـبقت− املفتعل اعرصالوألن هذا 
 وما ترتب عىل هـذه ملسو هيلع هللا ىلصى َفَطْصُوقف الواعي ولو بعض الوقت ملا نحن بصدده من بعثة املَّالت, فالتَّحوَّوالت

 يف مكـة ملسو هيلع هللا ىلص اإلسالمي خـالل مرحلـة حيـاة رسـول اهللا بغة التخاطُها من جديد املعاملة ولَالَالبعثة وما ت
ًاملكرمة ثالثة عرش عاما تقريبا, وما ترتب أي  إىل املدينة املنورة, ومـا اسـتجد مـن ملسو هيلع هللا ىلصًضا بعد ذلك من انتقاله ً

غة التخاطب وما تكون من هاتني املرحلتني األساسيتني من ثوابت وقواعد وأسـس منهجيـة ُه املعاملة ولْقِف
ألخـالق  مـن اٍ عـالٍة ذات نمـطَّة نبويـَّة أبويـَّنت مدرسة رشعيَّوَة كَّصمة النبويِا الوحي الرباين والعَهُمَعْدَي
َمغَد معنـى ب أو .. مرحلة اجلاهلية ونقائضها املتنوعة وحددت أسلوب املسرية اإلسـالمية إىل يـوم الـدينْتَ

ت التعامـل املتـداول ملـنهج األنويـة اإلبليـسية مغـآخر وضعت قواعد املعاملة األبوية النبويـة الـرشعية ود
 ملسو هيلع هللا ىلصلوك ومواقف من ال ينطق عن اهلو ُسالوضعية, كام جعلت أساس املعاجلة لكافة األمور واالخرتاقات 

َلقد كان لكم يف رسول اهللاَِّ أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللاََّ واليوم اآلخر ﴿ : القرآن هذا املبدأ يف قوله تعاىلَّأكد َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ِْ ْ ْ َ ُ َ َْ َ ََ ََ ََِّ ٌ ََ ٌْ ُ ِ ِ ُ
ًوذكر اهللاََّ كثريا ِ َ ََ َ َ﴾)١(. 

 بفـتح ثغـرة إجيابيـة يف ٌ إن توقفنا كفيـلَّاالستطالع فال شكطالع وً هنا ولو قليال من أجل اإلتوقفناا إذ
اه الـشيطان بوسـائله ومـسائله َنـَي والفكـري الـذي بـاجلدار األملد اخلطري, هذا اجلدار أو احلـاجز النفـس

 قـرآين يـشري إىل بنـاء هـذا ٌ لتدمري اإلنسان وقتل عنرص خرييته يف احلياة, وهلذا البناء السلبي شـاهدسائلهفو
ْال يقاتلونكم مجيعا إال يف قر حمصنة أو مـن وراء جـدر بأسـهم بيـنهم ﴿ :دة, قال تعاىلِار من وجوه عاجلد ْ ْ ُ َ ً ْ ُُ َُ ُ ََ َ ُ َ ْ َّْ ٍ ِ ٍ ِ َِ َ ُّ ُ ً َِ َّ َِ َ ُ َ ُ

َّشديد حتسبهم مجيعا وقلوهبم شتى ٌَ َْ ُ ُ ْ َُ ُ ًَ ُِ َِ ُ ْ َ﴾)٢(. 

                                                 
 .٢١: سورة األحزاب) 1(

 .١٤: سورة احلرش) 2(
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 »و إرسائيـلُنَب«الت, ومنهم ّو أساسها الشيطان ومنفذوها رؤوس الفتنة وأقامع التحٌ سلبيةٌفهذه ظاهرة
ع ْبـَة بني إرسائيل تبنيهم لظواهر االنحـراف يف رغبـات الطّلِ, لقد كانت ع)١(تن الشاملة عرب التاريخِأقامع الف

 ُ وداء )٢()مـمُ األُاءَد( يف بعض أحاديثه بـملسو هيلع هللا ىلص عنه َّربَومعارضة ظواهر االلتزام يف توجيهات الرشع, وهذا ما ع
 .يهود, ولكن اليهود كانوا هم أساس هذا الداء وتسييسه يف اإلنسانيةًاألمم ليس خاصا بال

ً هذا الداء قد استفحل يف أمة التنزيل باخلصوص, وصار جزءا ال يتجزأ من سلوك قادهتا وعلامئها ّوألن
ْة وحتَّومؤسساهتا فإن إعادة النظر يف جمموع الرتاكامت السلبي يه ِضَتـْقَ يٌ رشعـيٌيم ثغـرات الفـساد واجـبِجَ

 .ي اإلعالميِالمُي اهلْغَرضه علينا استفحال البْفَ اإلسالمي ويُصْرِاحل
بـني املـسلمني ,  الـشـرعيةت العالقة اإلسـالمية َوابَر ثَ اإلسالمي يف تذكري من يتذكُ الواجبُصَويتلخ

يل عن ما ورثتـه ة, ومناقشة النفوس املتعصبة للتخَّة الوضعيَّقول األنويُسجته العَي الذي نْغَف البْيَشف زَوك
 أو املواقـف الـسياسية ..من التعصب االنفعايل أمـام االختالفـات الفرعيـة يف القـضايا واملـسائل العلميـة

َريِ الشيطان منها, وليس الغـُّظَف لد ممارستها له إنام هو حَرتْعَ وأن ت..واالجتامعية ين أو الغـرية ِّ عـىل الـدُةْ
 . الكثري من الناس عن ذلكَّربيععىل الوطن أو الغرية عىل املبادئ كام 

ًعيـد اإلسـالم بذاتـه متمـثال يف مواقـف وسـلوك ُوألجل حتقيق هذا املبدأ اإلسالمي السليم علينـا أن ن
ٍ هـاد ِخـريالتاريخ املايض واحلارض واملستقبل مسرية  الذي كان لنا يف احلسنة النبي املعصوم ..ودعوة القدوة

ُّيا أهيا النبي﴿ مأذون ٍوداع َِ َّ َ ُّ ً إنا أرسلناك شاهدا ومبرشا ونذيراَ ً ِّ ًِ َِ ََّ َ َُ َ َْ َ َ ْ َ ًوداعيا إىل اهللاَِّ بإذنه ورساجا منريا. ِ ً ًِ ِ ِ ِ ُِّ َ َ َ َْ ِ ِِ َ﴾)٣(.  
 فـال اهتـداء وال ..ا فيها من معاين االهتـداء واالقتـداءَنُّصَزة وما خيَّوالتعمق الواعي يف هذه الذات املمي

 ..النبوي ولو بمقداراألبوي  هذا املنهج ُسِكْعَكانت ت إذا َّخر إالُوات األَاقتداء بالذ

                                                 
ِوسياسة الدجال العاملية يف إسقاط قيم ) بني إرسائيل(هذه املسألة دقيقة التناول يف فقه التحوالت حيث ثبتت العالقة بني ) 1( َّ

 .الشعوب وإثارة التحريش االجتامعي والسيايس والديني واالقتصادي
َّالبغضاء واحلـسد, ال أقـول حالقـة الـشعر : وما داء األمم? قال: يا رسول اهللا: قالوا. ممأصابكم داء األ«: ملسو هيلع هللا ىلصقال عنها ) 2( َ

َّولكنها حالقة الدين, أال أدلكم عىل يشء إذا فعلتموه حتاببتم? أفـشوا الـسالم بيـنكم ُُ ْ ََ ُ َ َُ ْ ) ٧٣, ٤/٧٤( أخرجـه الرتمـذي »ٍُّ
 ).١٠/٣٩٣( والبيهقي يف السنن الكرب) ١٦٧, ١/١٦٤(وأمحد يف املسند 

 .٤٦−٤٥: سورة األحزاب) 3(
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 املجتمع بالنسبة للناشئة حتت منهج علمي عميل جيمع , واملدرسة, واملسجد, املنزل: هذه اإلعادةوموقع
عيد ي حيث الرتبية والتعليم والدعوة إىل اهللا تعاىل واالكتفاء الذايت : وهي,بني املثلث املدموج واملعادل الرابع

د ي املنهج موقع الشيخ املريب يف احلياتني الرتبوية والتعليمية مع حجز الناشئة عن فـضول الكـالم وترشـهذا
 .. وثمرات األقالم..ات ا إلعالمَطَسْفَالنظر يف س

ُرشَوأما بالنسبة لبقية املجتمع من رجال ونساء فإعادة هذا الرتتيب م وط بحمالت واهتاممات دائمـة يف ْ
 وجتنيد العديد من طاقات التأثري عـىل اجلامهـري وخاصـة يف مؤسـسات , ومنابر الكالمكافة وسائل اإلعالم
ة واالنفعـاالت املذهبيـة َّ التنازيل لد املقتنعني هبذه املبـادئ يف مـسألة الـضديُّدَدأ العَبْيَ ل;األنظمة وإداراهتا

ُيدا عـن سـاحة التـأثري ليتحقـق هبـذا البسون هلذا االنفعال بعِّة, ويبقى املسيَّة والفئويَّة والتياريَّوالطائفي د ْعـً
ْ حتُنِكْمَ يْلَ ولكن ه..كِاتَأ التحريش الشيطاين اهلَدْبَ الشعوب من مسالمة  مل? َا األَذَ هَلْثِ مُيقِقَ
 ...ادَرَيام أِراد فُ امل, وهللاِِيضْقَ ومٌرَّقدُ ما هو مَّام ال يتحقق, إالَّبُام ورَّبُر

 ...املؤلف
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  )١(رْ اآلخَدْنِ عُةَوْدُ والق..اَنَدْنِة عَوْدُالق
َّكان البد م املـسئولية ْجَوا حُعَ للمسلمني بكافة مراتبهم وتوجهاهتم ومذاهبهم وأحساهبم وأنساهبم أن يَ

َربُالك  باإلسالم, وارتباطهم املنهجي بـالنبي حممـد خـري األنـام, فهـذه  التي اكتسبوها بارتباطهم الرشعيْ
َربُ كٌولية نعمةؤاملس وإنام قد وصفها اخلالق يف  وال تقرر عائداهتا وفوائدها بتقدير إنسان, ,قدر باألثامنُ ال تْ
ٌلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني رؤوف رحيم﴿: قوله َّ َ ْ ْ َ ْ ْ ِّ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ٌِ ُّ ٌ ُْ ُ َُ ْ ُْ ِ ِ َِ َ ََ ٌ َ َ َ َ ْ َُ َ ٌ ُ َ﴾)٢(. 

َعوب واألرس واألفراد, ورسالته ُّ الشِةَالمَ عىل سُافظُ التي حتِات بكافة الصفٌ موصوفملسو هيلع هللا ىلصإذن فالرسول  ُ
َالقيمة حتمل يف ث  .ئ هذه السالمة وتفصيالت تطبيقاهتاَادْبَا مَاهَايَنّ

 واجتامعية وتربوية وتعليمية ودعوية, عقدية وهلا وظائف .. مميزات بني األممُ ذاتٌة أمةَّة املحمديَّواألم
ِكنتم خري أمة أخرجت للناس تـأمرون بـاملعروف وتنهـون عـن املنكـر ﴿زت بحملها, َّيريت ألجلها ومتِتْخُا ِ َِ ُْ َْ ِِ َ ْ َ ْ ََ ََ ْ َ َ َّ ْ ْ َ ُِ ِ ٍُ ُ ُ َّ ْ ْْ ُ ُ َ ُ

ِوتؤمنون باهللاِّ َ ُْ ُِ َ﴾)٣( . 
ة قائمة عىل وظيفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر واإليامن باهللا, وهـذا املثلـث َّباين لنا كأمَّ الرُفاخليار

ْولـو ﴿:  بقوله, قبلنا عىل اليهود والنصار, وكرر العرض مرة أخر هلمُهَضَرَض علينا من ربنا قد عاملعرو ََ
َُّآمن أهل الكتاب لكان خريا هلم ً ْ ََ ََ َ َ ْ ُِ ِ ْ ََ﴾)٤(. 

 الشأن يف األمـة املحمديـة ُّض الرباين أم مل يستجيبوا فالشأن كلْرَوسواء استجاب أهل الكتاب هلذا الع
ب َكـْوَة عـىل كـولية حيث كان وجودها يف هذه احلقبة التارخيية من حيـاة البـرشيؤتو املسأن تكون يف مس

 .األرض رسالة وليس استثامر
ّفاالستثامر قد أبرز لنا ماضيا وحارضا سامرسة القضايا ومحلة اإلفك وعـصابات الـشيطان وعبـاد املـال  ُ َ ََ ً ً

ِّوعشاق الد ّ  هنا مرشوع عاملي قائم َّلرجال والنساء, وصار االستثامر املعنية اهليمنة عىل ادِرَامَ, وعماء واإلماءُ

                                                 
ِفتقبـل مـن ّ القرآن وعرب به عن املخـالف يف قولـه تعـاىل ﴿هلح استخدمطكإشارة إىل الكافر والكفار, مص) اآلخر(لفظة ) 1( َ ِّ ُ ُ َ

ِأحدمها ومل يتقبل من اآلخر َ ََ َّ َ َِ ِ ِْ َ ُ َْ َ  ].٢٧: سورة املائدة[﴾َ

 .٢٨: سورة التوبة) 2(

 .١١٠ :سورة آل عمران) 3(

 .١١٠: سورة آل عمران) 4(
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 كـي جيعلونـه مـنهج حيـاة ;نـدهُ وساق يدفع به الشيطان من خالل زبانيتـه وأتباعـه وأشـياعه وجٍعىل قدم
 .الشعوب وغاية مطلبهم

و مـنهج  أن اخلري كـل اخلـري يف الـسالمة وإشـاعة األمـان وأن هـذا اخلـري هـملسو هيلع هللا ىلصة َّ األمُدَّوقد أثبت سي
ُولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عـن املنكـر وأولــئك هـم ﴿ة َّقَالرساالت احل َ ُ ُ ُ َ ْ َ َّ ْ ُِّ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ََ ِ َِ ُْ ُِ َِ ُ ُُْ َْ َِْ َ َ ََ ْ ْ َْ ِ َ ِ ٌ

َاملفلحون ُ ِ ْ ُْ﴾)١(. 
بـني ) ابَقـِواب والعَّالثـ(جاح يف إقامة العدل وإشاعة األمن يرتكز عـىل غـرس مبـدأي َّوإن عنرص الن

 وإشاعة معانيهام وآثارمها من كـل الوجـوه, فـالغنى والفقـر والنجـاح والفـشل واملحبـة والـبغض ,الناس
 ترضـخ يف مفهـوم ديننـا القـدوة إىل هـذين , الخ....والنرصة واخلذالن واملوافقة واملعارضة والقبول والرد

 ..ة اإلسـالميةَّملشارب اخلارجـة عـن قيـود امللـًاملبدأين, خالفا ملا يعتقده غرينا من محلة الرؤ واألفكار وا
ِولـئك يدعون إىل النار واهللاُّ يدعو إىل اجلنة واملغفرة بإذنـهُأ﴿فأولئك كام وصفهم اهللا يف القرآن  ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ ِِ َ َ َْ َْ ََْ َ ُ َ ُ َّْ ْ َّ َْ َِ َ َ ِويبـني آياتـه  َ ِ َ ِّ ُُ َ َ

َللناس لعلهم يتذكرون ُ َ َّْ َ َ َُّ َّ ََ ِ ِ﴾)٢(. 
ُها رضرا للوصـول إىل مَّس الوسائل وأشدْرشَع يف استخدام أَّر ال يتوراعي إىل الناَّوالد اه ولـو عـىل َغـَتْبً

عور اآلخر ويتجنـب ُاعي شُة واملغفرة فريَّنَاعي إىل اجلَّ, أما الد)ربر الوسيلةُاية لديه تَالغف(حساب اآلخرين, 
َّا عـىل حـصول الثـَصـْرِاإلرضار به ح ُواب وجتنبـا للوقـوع يف مـً قـرر ُالغايـة لديـه ت(لعقـاب, ألن سببات اً

مو عـىل ُّد رجاله بالـسَّ وتفر.. مفهوم القدوة احلسنة عندناَزَرَومن هذا املبدأ اإلسالمي املستقيم ب).. الوسيلة
َمـا ﴿ع وتأخروا عن حتقيق طموحات النفس مقابل حتقيق تربية النفس وموهتا, ونيل ما عنـد اهللا ْبَغرائز الط

َعندكم ينفد وم َ َْ ُ ََ ُ َا عند اهللاِّ باق ولنجزين الذين صربوا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملونِ ُ َّ ََ َ َ َ َ َْ ْ ُ ْ َ َ َ َّ ْ َ َْ ُْ َ ِ َ ِ َِ ُ ِ َِ ٍَ﴾)٣(. 
وا احليـاة ُرَ من الرجال الذين آثٌرَفَلقد نشأت يف املرحلة اإلسالمية األوىل مواقف نادرة التكرار, قام هبا ن

 األحـداث من سـري ال ..ملسو هيلع هللا ىلصع األعظم َّرـشُقتداء من مواقف املاآلخرة عىل احلياة الدنيا, وكان هلم اهتداء وا
 ..وقلوهبم باإلسالمعقوهلم  عىل حدوث التغيري األنسب يف ُّالهتا, مما يدلَّوحتو

                                                 
 .١٠٤: سورة آل عمران) 1(

 .٢٢١: سورة البقرة) 2(

 .٩٦: سورة النحل) 3(



 ١٤٣٤ نسخة قيد التعديل واملراجعة                                                                                             املواجهة السافرة
 

)١٠)١٠

ة مع غريهم داخل دائرة اإلسالم باعتبار ّقيْرِة والعَّة والفئويَّهم تبادل العداوة املذهبيِثْرِ من إُارَفالذين ص
 إىل حقيقـة ونُّيمتـ وال , للفشل يف األخـالق واملواقـفًاأنموذجأصبحوا الت َّحوَّ والتما فرضته األحداث
وا الوقـائع ُفـّصوص وحيرُّهتم مـواقفهم الذاتيـة أن يتعـسفوا النـَربْجَ بل أ; من األحوالٍاإلرث النبوي بحال

ات مـدارس ومـذاهب ق السيئ من أفعاهلم وأقواهلم, حتى صارت هـذه االنحرافـْفُوا أجياهلم وـُجـِمْربُوي
 ..م يف االنجراف واالنحراف باسم اإلسالم إىل اليومِهْسُحتت اخليمة اإلسالمية ت

ُيرثـوا ومل  فلـم )لفـاء الراشـدونُاخل( النبـوي ِّسامهم بالنصُد هبم واملطلق عىل مَتْقُا أولئك النفر املَّأم ِ َ
ُيورثوا ّ َ ًوال شتام وال لعنا وال نكايةً وال بغضا ًداوةَ عُ ً  بـل ختلـوا عـن حقـوقهم ; وإسـالمهيقينه بمسلم ثبت ً

ًضطربة حكـام يف ُحوالت املـَّ ومل تكن األحداث املتقلبة والت.. السالمة للمجموعلوصومراتبهم يف سبيل ح
 ملسو هيلع هللا ىلصم الرسـول َهـَقَّثَ صدور األمة ومحلة أماناهتـا, وخاصـة مـن وّدِضمنهم  أو إشاعة ْرتَتكفري أو إقصاء أو ب

 .م وبمواقفهمِ هبَادَشَأواخترب إيامهنم و
 ملسو هيلع هللا ىلصل عليه يف مفهوم القدوة احلسنة عندنا هو ما جاء عىل لـسان ومواقـف املتبـوع األعظـم ّعوَوالذي ي

ة لرتتيب األجيال املسلمة, وأساس هـذا االهتـداء واالقتـداء دراسـة األحـداث َّوهو أساس اإلعادة الواعي
 ). اإلسالمِرْدَالت يف مرحلة صَّوَحَّ التُهْقِف( عليه ُقَلْطُة يَّ باألمٍ خاصٍهْقِة وتأصيلها كفَّة واملدنيَّاملكي

 وأساسـها النظـر الـواعي يف مواقـف اخللفـاء الراشـدين ..ثم يليه يف الدراسة مرحلة اخلالفة الراشـدة
ت الَّوَحـَّ التُهْقـِف( باألمة يطلق عليه ٍ خاصٍ وتأصيل هذه االجتهادات واملواقف كفقه,املهديني واجتهاداهتم
  .)١()يف املرحلة الراشدة

                                                 
ال جمال البتة للطعن يف مرحلة اخلالفة الراشدة من كافة الوجوه, فكل أحداثها قائمة عىل االجتهاد املشـروع, وخلفاؤهـا  )1(

بعد التهم عىل توثيق , وأساس التوثيق والثقة قائم ملسو هيلع هللا ىلصطلق من رسول اهللا ُّهم النخبة الذين محلوا صفة التوثيق الرشعي امل
ْاملرحلة النبوية, وال موقع للطعن واهلمز واللمز القائم عىل األحداث  َْ َ , ملسو هيلع هللا ىلصاملواقف اجلارية منهم بعد موت رسـول اهللا  وأَ

ِّفلكل حدث ما يربره من الفهم واالجتهاد املشـروع, والطاعنون من أي َُ ِ ٍَ  كـانوا هـم القـارئون للتـاريخ اإلسـالمي  جهةُ
بمفهومهم القائمة عىل سوء الظن وإسقاط العدالة النبوية ذاهتا يف أصحابه, واملتخذون من حتريف النصوص وسـيلة إىل 

ّسوء الظن أيضا يف املنصوص لتتزعزع ثقة املسلمني باإلسالم كله, إن قاعدة فهمنا ملسألة التوثيق النبوي للـصحابة  نـابع ً
َاملسلم من سـلم املـسلمون مـن لـسانه « ليكون منهج األمة من قوله ;ملسو هيلع هللا ىلص مفهوم منهج السالمة الذي تبناه رسول اهللا عن َ َِ ْ
أعامهلـم ملسو هيلع هللا ىلص ل منهم رسول اهللا ِبَقوقد هذا يف عموم املسلمني, فكيف بمن كانت هلم مع رسول اهللا صحبة وجمالسة » ويده

ْمحلـة نعـرة الطعـن واللعـن(َّن جهة, ومن جهة أخر نعلم أن ومواقفهم ووثقهم النص يف مواقف عديدة? هذا م َْ ََ َ وإن ) َ
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َوييل مرحلة اخلالفة الراشدة مرحلة امللك الع ْ  ودراستها جديرة بالفصل بـني ملسو هيلع هللا ىلصها النبي َامَوض كام سُضُ
ُ عليه رسول اهللا يف مسألة القرار واحلكم, وبني سالمة اخلالفة لد أهل العلم واألخـالق, ويمكـن َّصَما ن

َحلة امللك العرحوالت يف مَّه التْقِف(ليه ًتأصيل املوقفني معا كفقه خاص يطلق ع  القـدوة دوتتحـد, )وضُضُ
ظلم من له يف موقـع احلكـم والقـرار ملحـظ سـالمة ُوص عليه, كام ال يُصْنَاحلسنة يف خلفاء العلم كام هو م

 اتات وفتوحـَسّفـَنَف اإلسـالم يف هـذه املرحلـة تَرَ, وقـد عـه وجه مـن الوجـوّين بأيِّوشاهد خدمة للد
 ويأيت يف مقدمتها مرحلة اخلليفة العادل عمر بن عبـد العزيـز .. جليلة للعلم والدعوة إىل اهللا تعاىلوخدمات

 . يف موقع قرار احلكم والعلم−ريض اهللا عنه−
ل بـه كثـري ِغَتْشَوا أنفسهم بام مل يُلَغَإن الذين نظروا إىل اإلسالم من املنازعة عىل موقع القرار وامتالكه ش

 واضطروا بال حتفظ أن ينـدرجوا حتـت ..وا هبذا االجتاه منهج السالمةُفَالَشدين أنفسهم, فخمن اخللفاء الرا
ع باألخبـار واآلثـار ْلـَني كـل الوِعـِلَاده ومروجيه, وصـاروا وَّوُ, وكانوا من ر)بمنهج التحريش(سمى ُما ي

ْسهم يف جتُواحلكايات التي ختدم التحريش وت  القرآين واحلـديثي ّوا النصُدَّنَ بل ج;يح أهل العدالة والتوثيقِرَ
ة الـصحابة ريض اهللا عـنهم َبـْخُا بـأرشف نَوهُقُصْلَوا يف كل شبهة قولية أو فعلية ليُلَغْوَهلذا الغرض ذاته, وأ

.. اكـذبوا«قولـة أحـد الكـذابني يف التـاريخ َ عليهم وعىل أتباعهم مْتَّقَحووا ُادَرَ وكان هلم ما أ..وأرضاهم
 .)١(»!أثرال بد أن يبقى لكذبكم ف.. اكذبوا.. اكذبوا

                                                                                                                                               
ُكانت حتملهم املحبة والعاطفة يف تفسـري األحداث أو حتملهم فهومهم للنصوص فـإن مـنهج الرسـول والـصحابة ال =

ًجيعل من هذه احلجج نقضا ملا أثبته  ً بل يصبح الطعن والنقض أسـلوبا;ألصحابه من السالمةملسو هيلع هللا ىلص ُ ْ ََ ْ مـنهج ( مـن أسـاليب ُ
وألن هذا املنهج خطري للغاية فقد جتنبه الصحابة األوائل واستبدلوا عنه عنـد االخـتالف الـصمت ) التحريش الشيطاين

واعتزال املخالف ال غري, وهذا ما فعلته السيدة فاطمة الزهراء ريض اهللا عنها وأرضاها, وفعله اإلمام عيل بن أيب طالـب 
ًراشدة, ففي صمتهم وهدوئهم موقفا رشيفا أفضل من مواقف أهل التحـريشيف أول مرحلة اخلالفة ال  والفـصل احلـق ,ً

ٌريَالقيامة, فسالمة األلسنة خيوم إنام يكون  َ من إطالقها, وحفظ األقالم أكرم عند اهللا من مجْ ُها, فال حجة ملَاحِ ض وال ِرْغـُ
ِّحمر  .شدة عىل اإلطالقَش وال طاعن وال قدوة له من سلف األمة يف املرحلة الراُ

ولألسـف ال مـن أجـل سـالمة القـرآن ومنهجـه .. وصل الكذب وأثره حتى إىل الطعن يف القـرآن واحلـديث الـرشيف) 1(
ُواحلديث وخمرجه, وإنام من أجل جتميع األدلة عىل جنوح أمناء امللة وانحراف سـلوكهم الفكـري, ولألسـف ُّ َ ُ ُ وهـذه ...ُ

 .الفرنيس) فولتري(هو العبارة منسوبة ألحد فالسفة الكفر و
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ُومثل هؤالء أيضا أولئك الذين صـار مـن إرثهـم املـذهبي االخـتالف املـ بـادات ِيـات العِعْرَ يف فّفِسً
ِادات, وتتبع هذه النقائض بأسـلوب وآخـر إللـصاق هتـم الـشَات العَهُبُوش َ ِرك والبـُ ة والـضاللة عـىل َعـْدْ
 .نيَّصلُامل

 يف النظر لألدلـة للسعة العلميةمر أن االختالف املذهبي يف الفروع نموذج عول عليه يف هذا األَوالذي ي
ن  بـل إ;تلف يف شأهنا, وال إشـكال يف األمـرُع عن هذه السعة بعض الفهوم التي قد خيَّفرَام تَّبُوالرباهني, ور

 لتتضح الـصورة  من أهل منهج السالمةإعادته ألهل العلمعند االحتكام ه فيه واختلف عليه َبُالج ما اشتِع
ن أدده يف شـَصِ بمقدار, واملقدار هو معرفة ما هم بَّإاليتناولونه ه ألهل التحريش فيام َبْؤُيب وال يَّوينجيل الر

, َّحَناسب املوقف, وترك كل ذي مذهب عىل العمل بـام يف مذهبـه إن صـُن الرد عليهم بام يْسُاالختالف وح
ِدابـرينة وقطـع ِغَع الضْفَزم للجميع رْلُتلف فيه, وإنام املخا تكليف اآلخر بمذهب غريه فيام وال يلزم قـد ِ احلَ

 .والبغضاء الناشئة عن االختالف واجلدل
 . اإلسالميةواسم املشرتكة بني املذاهبَ القِمْهَاالرتقاء إىل مستو فإذن ما هو احلل الناجع? إنه 
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 كةَرتْشُم املِواسَاء إىل القَقِتْاالر: عِاجَ النُّلَاحل
 ..ي نقاط االلتقاء بني املسلم واملسلم مهام اختلفت املشارب واملـذاهبِنْعَ ت: مفهوم القواسم املشرتكةَّإن

ق االجتهاد املذهبي ما بـني اعتـدال أو إفـراط أو ْفِوم يف تطبيق الرشيعة ِهْسُ تاتَوثُرْوَفاملذاهب واملشارب م
ًي املشرتك بني املسلمني عموما وأهـل املـذاهب تفريط, أما القواسم املشرتكة فهي منطلقات العمل اإلسالم

 .ًاملتنوعة خصوصا
ُوالقواسم املشرتكة ال تدعو إىل تغلب مذهب عىل آخر, وال ت ًلزم أحدا باالنطواء يف مذهب غريه, وإنـام ّ

تضمن حقوق املعاملة الرشعية للمسلمني يف دائرة اإلسالم واإليامن واإلحسان, وتقريب وجهات النظر يف 
 .ت العلياالثواب

ْإن من  ِ  داخل اخليمة اإلسالمية, وفقه اهلزائم هـو )منهج التحريش (ه األجيالُتَثَوارَالذي ت) ائمَزَه اهلْقِف(َّ
ْوال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم﴿ي يف قوله تعاىل ِنْعَامل ُ َُ ِ َ َ َ ُ َْ َ َ َ َ َْ ُْ ْ َ َواصربوا إن اهللاَّ مع الصابرين َ َّ َ ْ َِ ِ َ َّ ِ ْ ُ َ فلغـة امل,)١(﴾ِ ُ نازعـة َ

 إىل الفشل واإلحباط, وتفتح للشيطان ثغـرة االخـرتاق للـصفوف وتـشتيتها, وقـد –بال شك –ي ِؤدُلغة ت
َفعل َ. 

 – واهللا أعلـم – احلرب وعدم املنازعة من داخل املعركة, فاملعنى ّوإذا كان البعض ينزل اآلية بأهنا ختص
 واإلرجاف, وحرب التحريض واخلدعـة والكالمية, من حرب اإلشاعةقد يتسع ليشمل احلرب اإلعالمية 

ُاحلرب خ«: ملسو هيلع هللا ىلصكام قال  ُ , فحيثام كانت املنازعة فهنـاك الفـشل والـذوبان يف الغـري, والغـري هنـا لـيس »ةَعْدَ
 .)إبليس الرجيم (املسلم, وإنام هو املستثمر األصيل للنزاع

 قـرار العلـم بعـد فقـدان إن فقه اهلزائم وتكريس مبادئه يف اخليمة اإلسالمية قد أسهم يف اإلجهاز عـىل
ُاألمة قديام مع مرحلة امللك العضوض قرار احلكم , وهـو العنـرص , فاحلكم أساس العدل من كل الوجوه)٢(ً

                                                 
 .٤٦: سورة األنفال) 1(

حيث يعترب بعض املؤرخني أهنا مرحلة إجيابية من وجوه .. ٌ يستغرب البعض من إشارتنا هلذه املرحلة بأهنا نقض يف احلكم)2(
ًوكان الكثري من قادهتا وساستها يؤدون دورا هاما يف اجلهاد, وبناء دولـة اإلسـالم , واحلقيقـة التـي .. عدة ال غبـار عليهـا أن ً

تعبرينا عنها إنام هو نقل ملا أخرب عنه صىل اهللا عليه وآله وسلم وليس النظر يف واقع احلال وإنجازاته وكانت قضية اإلنجـازات 
َّوثمرات النجاح يف حتقيق مطالب الشعوب وسيلة الكثري من القادة والساسة لقبول املرحلة عىل عالهتا وربام أن هناك بعض .. ِ
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 خطـري يف مـستواه الـرشعي ٌضْقـَ ن–ولألسف– مرشوع مجاعي, وقد حصل ِّجاح أليَّال يف رشوط النَّالفع
شري إىل حديث رسول ُ وإنام ن−قشتنا ألسباب ذلكوليس هنا موضع منا− لينتقل فجأة إىل املستو الوضعي

ُ املؤكد حقيقة النقض يف قرار احلكمملسو هيلع هللا ىلصاهللا  لتنقضن عر اإلسالم عروة عروة, كلام نقضت عـروة متـسك «: ِّ
ٍّأوهلن نقضا احلكم, وآخرهن الصالة, ورب مصل ال أمانة له: الناس بالتي تليها ّ ً«. 

َومن يبتـغ غـري ﴿ غري منفصلة عنه ملسو هيلع هللا ىلصمية مقرونة بسلوك النبي ة اإلسالِّلقد ثبت بالدليل القاطع أن املل ْ َ ََ ِ َ ْ َ
َاإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلـارسين َ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ َ ُ ِْ ْ َ َْ ًَ ِ َ , ومـن سـلوك النبـي يف تطبيـق اإلسـالم رفـع )١(﴾ِ

ان املـشتغلني هبـذه اجلزئيـات  بـل أد;كيـان املجمـوعِّاملفرقـة مستو أتباعه عن النظر السلبي يف اجلزئيات 
َّإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست مـنهم يف يشء إنـام أمـرهم إىل اهللاِّ ثـم ﴿ووصفهم بأبشع الوصوف  ْ ُ ْ ْ ْ َ ْ َُّ َ ً ْ ْ َُ ِ ِ ُِ َ ََ َ َّْ ٍُ ِ ِ ِ ِِ ُ ُْ َ ََّ ََّ َ َّ

َينبئهم بام كانوا يفعلون ُ َ ِّْ َ ُْ ُ َ َ ِ ُ ُ َ﴾)٢(. 
ورة االعتناء بالقواسم املشرتكة القائمة عىل العمـل املجمـوع, شري القرآن يف كثري من بالغاته  إىل رضُوي
َإن الـدين عنـد اهللاِّ ﴿: قوا يف فهم الـدين, فقـالَّه بفشل أهل الكتاب ملا اختلفوا يف جزئيات العلم وتفرّوينو ِِّ َ َّ ِ

ُاإلسالم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهم َ َ ُ ُْ َ ْ َ َ ْ َ َِ ِ ِ َِّ ِ َ ُ َ ْْ َّ َْ ُ َ َ ْ العلم بغيـا بيـنهمِ ْ ُُ َ َ ًَ ْ ْ ًبغيـا ﴿ :, وقولـه تعـاىل)٣(﴾ِْ
ِّي ورشِعْبَلرصاع الط ا خلطورةٌ واضحةٌ إشارة﴾بينهم  .)٤(ينِّ االختالف يف الدَ

                                                                                                                                               
َّإال أن بعض األحاديث الرشيفة جيـب أن يعرفهـا النـاس بأهنـا عـني .. ًيث املشرية إىل ذلك طلب السالمة ودرءا للفتنةاألحاد

ًوليست منجزات احلكام وال رضا الشعوب يف بعض الوجـوه واألحـوال ولكـل .. احلقيقة املقررة حلال املراحل والتحوالت
 .مقام مقال

 .٨٥: سورة آل عمران) 1(

 .١٥٩: ألنعامسورة ا) 2(

 .١٩: سورة آل عمران) 3(

 :ويمكن تقسيم مدلول السالمة يف مراحل احلكم اإلسالمي عىل الوجوه التالية )4(
 .مرحلة السالمة املدعومة بالوحي والنبوة −١
مرحلة اخلالفة الراشدة القائمة عىل االجتهاد واملوافقة العامة من أوىل احلل والعقد وعىل نص الرسول بأن اخلالفـة  −٢

 .ثالثون
 .وتشتمل املرحلتني األموية والعباسية.. مرحلة امللك العضوض −٣
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 ُّة, وإنام يف األوعية احلاملة هلا, فاألوعية إنام تعدَّة الرشعيَّ األول واألخري ليس يف املادة العلميُ فاإلشكال
 :اإلعداد ازوا من بني عامة الناس هبذَّأصحابه وهم الذين متيملسو هيلع هللا ىلصذه األمانة كام أعد رسول اهللا ًعدادا حلمل هإ

ـــذا  ـــه وهك ـــن أبي ـــى ع ــداد  ٌأب يتلق ــرام وأج ــاء ك ــن آب ــك م   فيال
 واملالحظ يف عاملنـا املعـارص ُومل تنتكس مسألة اإلعداد حلامل األمانة إال يف بداية مرحلة الغثاء املسيس,

 أو مـا ..باعيـةُّة الرَّالعاملي الصحيح النعـدام املنهجيـاإلسالمي ل األمانات عىل الوجه َّامـُ حلعدادانعدام اإل
 أما الذي يوجد يف عاملنا منذ بداية عهد الغثاء املـسيس ختـريج أو .. )١(يسمى باملثلث املدموج واملعادل الرابع

 املعاهـد واألربطـة التقليديـة ال خيلـو  بـل حتـى يف دراسـة;ى املجاالتَّتَة شهادة اخلدمات يف شتفويج محل
التعليم من انعدام بعض رشوط االقتداء واالهتداء يف مفهوم بناء القدوة احلسنة عىل الصفة العاليـة الراقيـة 

ا يف اإلعالم املعارص فالقـدوة َّ, أم ملا شاب احلياة من داء األممة عليه الصالة والسالمَّد امللّا إليها سيَعَالتي د
ِد اخرتاحلسنة ق ًت اخرتاقا مشيناَقُ ًبدءا باملرسح والتمثيـل وإحـسان مـسألة الـصورة فيـه, ورشوط إبرازهـا  ً

ْول االهتداء, وجعـل اجلميـع خيُلْدَ مَسَّيَم رشوط االقتداء وسَّطَللمعجبني بشكل وبآخر مما ح  َطْبَون خـُطـِبَ
 .المةَّزائم ومرض القلوب, نسأل اهللا السَ اهلَهْقِ يف واقعنا فَرَمْثَى األمور, وهذا هو ما أَّتَاء يف شَوْشَع

  

                                                                                                                                               
أما من حيث قرار العلم فاإلسالم يف كافة العصور قد اجتهـد فيـه العلـامء إلثبـات, وأبلـوا .. هذا من حيث قرار احلكم

ًحلفظ اإلسالم بالء حسنا رغم اختالفهم املرشوع ً.. 
 .االكتفاء الذايت: املعادل الرابع.  الرتبية, التعليم, الدعوة:هذا املصطلح يعني باملثلث املدموج) 1(
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ِغيب, واجلُ املُهْقِالف  َّغربُ املُيلَّ
ْوقال الذين ال يعلمون لوال يكلمنا اهللاُّ أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قـوهلم  ﴿ :قال تعاىل ِّ َ ُ ُ ُ َِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ْ ْ َ ََ ْ َ َ ٌ ََ َّ ِّ َ َ َِّ َ ََ َ َ َ َ َْ َ َ َ ََ
ُتشاهبت قل ُ ْ ََ َ َوهبم قد بينا اآليات لقوم يوقنونَ ُ َّ ِْ ِ ُِ َ َّ ْ ُ ٍُ ْ ََ َ﴾)١(. 
ًججا غريبة ُقول أهل الكتاب, فاستبدلوه بالفقه الوضعي, واستنزلوا به حُ الرشعي من عُهْقِ الفَابَلقد غ

ألنفسهم كام يربروا ما هم فيه وما هم عليه مـن اجلهـل املركـب والعمـى املفتعـل فـأورثهم هـذا االختيـار 
 ملسو هيلع هللا ىلصه رسـول اهللا َّامَ, وهو فقه املربرات, وهذا الفقه جزء مما س)بفقه اهلزائم(ق عليه َلْطُوالتهكم ما يوالتحكم 

افرت األمة اخلامتة اليوم بعد وقوعهـا يف ضين, وقد تِّالتي حتلق الد) احلالقة(ً, وما سامه أيضا بـ)داء األمم(بـ
 يف حقـول األمـة اإلسـالمية هي واسـتثامربرنامج االستتباع املسيس عـىل توسـيع مـرشوع الـشيطان األنـو

َوتقليدا ملن ذًاستحسانا  هلذا فقد دمغ القرآن تشابه هذه القلوب وكشف سوء و.. ستتباعهم وتقليدهما اهللا َّمً
هـم يف الثقافـة والرتبيـة ئمم السابقة لإلسالم واملستتبعون من أمتنا لرؤ الكفـار وأدواحاهلا يف األمتني, األ

ها َّ من هذا االستتباع أحد بام فيهم رمـوز احلركـات اإلسـالمية املعـارصة وأشـدُجْنَ ومل يواإلعالم وغريها,
كـل خمرتقة مـن َّبعد وقوعها يف برنامج االستتباع املسيس , ألن مواقع القرار ةًصا عىل اإلسالم واألسلمْرِح

 .وجوهها
 :  السياسة العامليةقتهامنعم إن مواقع القرار خمرتقة, ولدينا يف مرحلتنا جهتني أساسيتني اخرت

 :املدرسة التيارية الفئوية:  األوىل
داعـم  وأ ة احلديثـة كرافـد, وقد برز يف احليـا)السلفية(وهي مدرسة التدين السيايس القائم عىل مفهوم 

 واخلالفة اإلسالمية الرشعية كانت حتمي ..للقرار العريب القبيل بعد زوال مرحلة اخلالفة اإلسالمية الرشعية
ة حـترص يف الواقع املحيل عـىل إزانذاهب اإلسالمية املعروفة والتصوف وآل البيت, فكان البد للضد أن يامل

 : هذه املوروثات
  .آل البيت  التصوف,   املذهبية,   اخلالفة, 

                                                 
 .١١٨: سورة البقرة) 1(
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ْاالنتصارات السياسية واإلعالمية واالجتامعية كـي خيًوعليه أيضا أن حيقق  ي آثـار التـاريخ القديمـة ِفـَ
 ز ويلجأ إىل ركن شـديد يؤيـده عـىل هـذا املنجـ..م العيوب والرتاثّجحيويها النكري والتشوهيات يم علِقُوي

 فقـهإن .. ة االخـرتاقَّ وهـذا هـو علـ...نظام العـامليالهو اخلطري, وكان الركن والسند هلذا التوجه اجلديد 
 . يف فقه املراحل وعالمات الساعة معاين االخرتاقلراغبنيالتحوالت يربز ل

 :املدرسة احلزبية املؤسلمة: انيةالث
ن, وأساس ظهورها يف العامل العريب ّوهي مدرسة التدين احلزيب القائم عىل الكتلة والعمل السيايس املبط

 ..واإلسالمي رغبة املتدينني من أهل اإلسالم يف تعويض القرار بمثله بعد فقـدان قـرار اخلالفـة اإلسـالمي
ة ّاحلزبيـ( وكانت األوعية احلاملـة هلـذا احلـامس اإلسـالمي هـي مبـدأ ,)احلكم هللا(وكان قاسمهم املشرتك 

 ٍعْمَ لتكون حتت س; املسيسة يف مرحلة الغثاء والوهن)إحد البدائل(, واحلزبية واألحزاب هي )واألحزاب
ًما للحـركيني أن خيوضـوا معركـة املرحلـة َزْلُو املستثمرة لقرار الشعوب, وكان الظرف القائم مُوبرص الق

نت هذه البؤرة املؤسلمة مـن حيثيـات االسـم َّ, فتكو)تشكيل األحزاب اإلسالمية(الوسائل املتاحة ومنها ب
ًوالفكرة واحلامس الديني, واستطاعت أن تؤدي دورا نسبيا يف لفت   َّ إال..نظر الشعوب املغلوبة عـىل أمرهـاً

ح وسـيلة ِبْصُ لتـ;قالء والعلامء واألثبـاتن ملا انفرط عقد قرارها عن العَّلتسييس املبط اأهنا وقعت يف مفهوم
من وسائل الرصاع الداخيل يف اخليمة اإلسالمية ذاهتـا, وانـشغل احلزبيـون أنفـسهم بتفعيـل الـرصاع ضـد 

 واختلط احلابل ..درسة احلديثة عىل غري ضوابط واعيةاملدرسة التقليدية واملنسوبني إليها, والتأثر املبارش بامل
 ومل ينضبط فيه منهج السالمة الرشعي بقدر ما اخرتقه بصور متنوعـة مـنهج ..ر احلزيببالنابل يف دوائر الفك

 ..لألسفو.. سَّالتحريش كأسلوب ال مفر منه يف الفكر احلزيب املسي
 كان هلا دور كبري يف اخرتاق احلزبيـة ذاهتـا مـع كوهنـا ال ..كام أن املدرسة الدينية احلاملة مسمى السلفية

لزمها االرتباط بالفكر واملنهجية, فكان الفكر السلفي هو يف أغلب األحوال قائـد املدرسـة تلتزم هلا, وإنام ت
 . قراراهتا وتوجهاهتا وأساليب دعوهتا الدينيةْريَاحلزبية املؤسلمة واملهيمن عىل س

وزمهـا يف م, وإنام كان لربَّطَحُي فشل املدرستني أو فساد جدوامها يف الواقع املِنْعَومع هذا وذاك فهذا ال ي
الوطن العريب دور هام لتنبيه مدرسة التصوف واملذهبية وآل البيـت لتعـديل مـسارات الفكـر والعالقـات 

من جهة, ومن جهـة أخـر فتحـت أعـني الـواعني عىل نامذج من اإلفراط أو التفريط لد البعض القائمة 



 ١٤٣٤ نسخة قيد التعديل واملراجعة                                                                                             املواجهة السافرة
 

)١٨)١٨

ِداخل هذه املدرسة املباركة عىل ما تدبره يف اخلفاء حماضن اإلفك  ِ ُ ة إلضعاف دور املنهج َسَّطيلة املراحل املسيُِّ
 .ّاألبوي ورجاله

كام كان هلام موقع خاص حلفظ رشف الديانة والتدين أمام القو الفاعلة يف املرحلة والعاملة من وجـوه 
يم وإفساد العالقات الرشعية يف األمة, ولكنها مع هـذا وذاك مل حتمـل للواقـع معاجلـة ِكثرية عىل إسقاط الق

ُأو حتى بديال عمليا عام سًعلميا ًوال حال جذرية  ً ً يف مي بخرافات الصوفية بقـدر مـا حتركـت هـذه القـو
ة املدارس التقليدية وإهلاب محاس التغيـري والـشعارات يف الـشعوب  هلا وهي جماهبَحِمُمساحة حمدودة كام س

صادية والرتبويـة والتعليميـة, رية املساومة يف القضايا مع وكـالء احلركـة االقتـظحإىل مرة أخر  ثم العودة
 ...ًوهلم جرا

ًإن القو احلزبية والفئوية ال حتمل برناجما إسالميا متكامال باعتبارها اجلهـة اإلسـالمية األفـضل  ً كـام −ً
هي كغريها من أحزاب املراحل والتكتالت تتحدث عن اإلسالم كورقة ال كواقع, إنام  −تتحدث عن نفسها

س عىل هذه األحزاب فجعلـت منهـا ورقـة إسـالمية تـروض الـشعوب َّاقع املسيو الوُرت قَطْيَبل ربام س
ْومت م كثري مـن أعـضاء هـذه َهْفُشتت ليصب يف القوالب املضمونة واملواقف املأمونة, وقد ال يُ محاسها املُصَتَ

 بمثل  عنها هم املهندسون البارعون, وهم املعنيونَاضغويتة, لكن الذي يفهمها غهذه اللحقائق األحزاب 
 .هذا التحليل والتعليل

مـت عـىل الـشعوب والقـادة رؤيـة َّتَإن مرحلتنا املعارصة قد أغرقتها ضبابيات الثقافـات املتنوعـة, وع
 املسافات نحـو املزيـد مـن االسـتتباع لعاميـات األمـم وختبطاهتـا ُّيَ واملستقبل, وال زال طاملايض واحلارض

 .ةًالفكرية تسري حثيثا يف شعوب الوحي املمزق
عاة التقدم والتطور هو اللحاق بركـب احلـضارات وجتـاوز مراحـل التخلـف ُولعل حجة الكثري من د

سة وتقـذف باملـستتبع هلـا ّواجلهالة, ولكن الصورة التي يتذرع هبا الكثريون من هؤالء إنام هي صـورة مسيـ
 .نحو نار جهنم وبئس املصري

 يطرحـون قـضية اإلسـالم يف املرحلـة كورقـة عمـل َّإن عامة املثقفني واملفكـرين يف املرحلـة املعـارصة
ه ليمكن النيـل منهـا ّ العنارص ذات العالقة بالتدين املوجءلتخفيف حدة التوتر الدويل واإلقليمي واسرتضا

ًواحتوائها يف ساعة الصفر, ولربام كان أصدق املجموعة ذاك الذي يعمل ليحقق باإلسـالم موقعـا سياسـيا  ً
ًييس حامال أنموذجا ال روح فيه به عىل زرائب التسُّيطل  لـن يتـأتى لـه وال لغـريه أن تهم إسالميرغ فهو ب..ً
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وب عن مواقع االقتصاد الربوي وال دعوته عن التحـريش واإلثـارة, وال مبادئـه ُلْغَد باحلزبية إسالمه املّجير
 مـن احليـاة عن التنازل الطـوعي أو القـرسي إلرضـاء املدرسـة اإلبليـسية يف شـأن حتريـر املـرأة وموقعهـا

لواعي بـني الرتبيـة  وشأن اإلعالم املرذول يف العرض الصامت واملتحرك, وال حتى يف الربط ا..االجتامعية
 .  ومستجدات التأثريات احلضارية الغازية اإلسالمية

 )فقه العلم الرشعي النـافع(الذي نتجرعه يف الواقع املعارص وبني ) فقه اهلزائم( بني حإن الفارق الواض
سيطر ُني به, أما فقه اهلزائم فهو املـتثبت يف مؤلفات العلامء بكافة متناقضاته وقليل من يعُلفقه الرشعي من اإ

برة يف َّمول اخليانـات املـدُول عن شؤً وهو أيضا املس.. واألفكار واحلياة املعارصة واملستقبلقولُعىل بناء الع
ً, وعالقـة املـسلمني أيـضا بالعـامل اإلنـساين عالقة املسلمني بإسالمهم وعالقة املسلمني ببعـضهم الـبعض

املـنهج  وقليل من يتناول هذا األمر عىل بساط البحث الواعي سـواء مـن محلـة ..وثمرات علومه ومنجزاته
 ..وا عن هذا األمر بالـذي هـو أدنـىُلِغُلشهادات األكاديمية العليا, فاجلميع قد شاألبوي التقليدي أو محلة ا

 ..ة ال منترص فيها منهمودخلوا من أجل ذلك معرك
ًا عىل أحد بل هي قاسم مشرتك بـني الـشعوب, وقـد كـان َرْكَن العلوم النافعة دينية ودنيوية ليست حإ 

دت مرحلـة األلفيـة األوىل ِهَاملسلمون يبذلوهنا جلميع شعوب اإلنـسانية دون احتكـار وال اسـتحقار, وشـ
ًانتشارا علميا وفكريا هائال عىل أيدي املسلمني  ً ً  .يف العاملً

َّ وصار العامل الغريب والرشقي حامال لواء العلوم املادي)١(وملا جاء دور األلفية الثانية ة والصناعية مل يتاملك ً
ر ِّخُ, وسـ»ٌأنا خـري منـه«قدرته عىل إجياد التوازن األديب, بل فرضت املدرسة العلامنية مبدأ األنوية اإلبليسية 

موم االحتقـار ُملنهج لسياسة االستعامر واالستهتار ثم االستثامر مع بث سـالعلم والقلم واملدرسة واملعلم وا
ب الشعوب ثقافتها الرشعية وإذابتهـا يف الثقافـات األنويـة ْلَوالطبقية والتحريش السيايس واالجتامعي وس

 .الوضعية
 سـبيل ذلـك ة الرشعية بفقه اهلزيمة واإلحبـاط واسـتثمروا يفّوب امللُعُة شّ املدرسة الوضعيْقنتَلقد ح

وا الـضوابط ُلَخْلَمراحل االستعامر حتت غطاء البناء واإلعامر ونرش التعليم النظري وعلم اخلدمات, حتى خ
َهتـَّزِوا عن شعوب الديانة عُعَزَوالثوابت ون  ّية وشـكئا إىل جدليـة وسفـسطاَوهـُلَّوَ, وحا بالغيـب واإليـامنِ

                                                 
ينفقـون مـن عائداتـه .. يوجد لأللفية الثانية صندوق مايل خاص لد القو العاملية سمي صندوق دعم حتـدي األلفيـة )1(

 اهـ... املالية عىل مشاريع العوملة ومنجزاهتا
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ين ملـا فيـه مـصلحة املـستعمر ِّسوا معلومـات الـدَّ وسيـوا يف مدارس التعلـيم بـني التعلـيم والرتبيـةُلَوفص
 .واملستثمر

 بل ونعتقد أن مفهوم ;إننا ال نشك وال نرتاب يف أمهية العلم النظري التطبيقي ودوره يف احلياة اإلنسانية
ًالثورة الصناعية قد أعطى املرحلة احلديثة شكال آخر وجوهرا جديدا أطل من خالهلـا العـامل اإلنـساين كلـ ً ه ً

 .عىل أبدع الوسائل واألسباب, وهذا هو الوجه اإلجيايب يف الصناعة واالكتشاف
ً عن هذه املرحلة املتغرية سلبا وإجياباملسو هيلع هللا ىلص النبي حممد َّربَلقد ع  ووصفها بام يناسبها قبل حدوث جمرياهتـا ,ً

قبلية, وإن عىل املـسلمني مما يزيدنا ثقة يف عاملية الديانة وجدارهتا يف حتليل أوضاع العامل قديمة وحديثة ومست
ر, فالعالقـات املتنوعـة جمموعـة يف فقـه ّسن تـدبُ وحٍ وتريثٍأن يعيدوا النظر يف قراءة عالمات الساعة بتأن

, وهو الفقه اجلامع ملهامت الركن الرابع من أركـان الديانـة, )التَّحوَّ التُهْقِف(خاص أطلقنا عليه بتوفيق اهللا 
 أمـدها بـني َالَ لنحل اإلشكال ونفك العقدة التي طـ..ملتابعة هذا العلم اهلام −كام نعتقد− ت الوقَانَوقد ح
من يف قضية اإلسالم واإليامن واإلحسان, فالكل يتكلم عنها ويدافع بقلمه ولسانه ْكَ فاملشكلة ال ت...الناس

كن اإلشكال  ول.. ومظاهره.. واختلط احلق بالباطل من فوق منابر اإلسالم وحتت منائره..وماله من أجلها
فاة ُتها, وأن تر احلَّبَ رُةَمَأن تلد األ«:  عن فقه التحوالتملسو هيلع هللا ىلص وهي ما قاله ..يف املسألة الرابعة املسكوت عنها

 ُابَخـر وبـُالمـات األَ العُاحَتـْفِ يف هاتني العالمتني مَّعلَ, ول»عاء الشاء يتطاولون يف البنيانِة رَّراة العالُالع
ل, ِتواصُا املَنِحْرَعوب, وهذا ما نحن بصدده يف طُلم واملراحل والشِم والعْكُ يف احلِحولَّ إىل أرسار التِوجُالول
 .يقِوفَّ التوباهللاِ
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 ةَاومَسُة املَياسِة, وسَاومَقُ املِهْقِ فَنيَ بُادَهِاجل
َكان حقا لألمة اإلسالمية أن تفخر باملقاومة يف لبنان, وقد ل ًالم درسـا نت أعداء اإلنسانية وأعداء اإلسَّقً

َّى يف التاريخ املعارص, وارتفعت هاماتنا مجيعا برصف النظر عن مـسألة التمـذهب واالنـتامء إالَسْنُلن ي  مـن ً
ة فلم تتـسع ومل َعْصَت للجسد املتأسلم ضاقت عىل فقهاء القَلِّصُ فاحللقات التي ف.. فقه اهلزائمكان من أتباع

 .ه بألوان األرضية التي يقفون عليهاِغْبَد املقدس وصجلها ا بل كان من الرضورة بمكان إدانة;تتوسع
تسع فقهه لرشيكه يف املذهب واملنهج الواحد فـأنى لـه أن يتـسع ملـن خالفـه املـذهب واملـنهج يومن مل 

 .والرؤية داخل اخليمة اإلسالمية? إن هذه املواقف تؤكد حقيقة اإلصابة بفقه اهلزائم وسياسة التحريش
ة اإلسـالمية ويتـسع هـذا املعنـى ليـشمل غـري األمـة َّمشرتك بـني شـعوب امللـ ٌواجلهاد املقدس قاسم

هـا تبحـث ّاإلسالمية عندما تصبح القضايا معربة عن قواسم اإلنسانية املشرتكة بني الشعوب, فالشعوب كل
 عاملي بني األمم, وهلذا يكون القتـال مـن أجـل العـدل والـسالم ٌعن االستقرار والعدل, والسالم مكسب

 .مشرتك بني الشعوبقاسم 
إن عصبة العمل الـشيطاين يف العـامل تعمـل عـىل التحـريش واإلثـارة وجتنـد يف سـبيل ذلـك جنودهـا 

 ..املخلصني, ولو عىل حساب استقرار العامل كله
 وكلها كانت لصالح الشيطان ..لقد متت املؤامرة العاملية فيام كان يسمى باملسألة الرشقية عىل أتم الوجوه

نوية, والشيطان الطريد يرغـب يف حتقيـق اخليانـات وتوسـيع دوائرهـا وإنجـاح مـرشوعها يف ومدرسته األ
 وأمـا غـري املـسلمني مـن الـشعوب األخـر ..الشعوب ليطردهم مـن رمحـة اهللا إن كـانوا مـن املـسلمني

ونوا واملوت عليه ليك فليحتنكهم وحيجزهم عن اهلداية, وحيقق فيهم مطلبه الشيطاين وهو الثبات عىل الكفر
 يف الـدنيا ه البـرشية وجيـرعهم غصـصَّ إبلـيس العـاملي وبـه يتحـدٌ منهجُرْفُ والك...من أصحاب السعري

َوال يرىض لعباده الكفر﴿هم لذلك, بدليل قوله قواآلخرة, مع أن احلق سبحانه وتعاىل مل خيل ْْ ُ ْ َِ ِ ِ َِ َ ََ﴾)١(. 
 أو ...ً وخصوصا يف العقل املـسلم..ن والتسليم الشيطان إلفساد منهج اإليامُلَخْدَ معانيه مِّر بكلْفُوالك

 الـذين )أتبـاع وأشـياع أكلـة القـصعة(غالب رجال هذا الفقه هم من و, )اومةَسُ املُهْقِف( حمله َّاملتأسلم ليحل
ذا , وقـد حتقـق هـ»مُكِّدوَور عـُدُ صـْنِ مُةَابَهَ املُعَزْنُت«والوهن  وبالغثاء ..هن يف األمةَاء والوَثُيتحقق هبم الغ

                                                 
 .٧: سورة الزمر) 1(
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َاخلوار ( ومن عالماته ..األمر يف حياة األمة بوضوح  املـشرتك, ومـن ثمراتـه قبـول ّ أمـام العـدو)والضعفَ
 ..سياسة املساومة

ُها نحن مجيعا يف أروقته وأقبيته ن و وم الـسالم, ُهْفَابل املساومة يف مَقُقة لنا السالمة مّحقُناقش القضية املً
 .ع ومسمع من اجلميًأْرَوتم ذلك عىل م

 ? هل هي مبيتةفة? صدهل هي .. ? هل هي فلتة? ..إذن ما الذي حصل يف لبنان
ِموذجا جديدا من فَت يف أرجاء العامل وحققت نَّوَلقد د ً  ولكن ليس باملـداوالت والنقـاش ..قاومةُه املْقً

 ..سن االلتزام ونجاح اإلعداد واالستعدادُواحلوار, وإنام بالتدبري وح
 أو يف دوائـر , سـواء يف عاملنـا اإلسـالمي املـشتت.. وندعو إليه..دهّبه ونؤي َّ نعتزوهذا ما جيب علينا أن

 ..العمل احلكومي واحلزيب, أو يف أروقة املدارس املذهبية والفئوية املتصارعة
ِ أيضا لنرصةُغلَتْسُ وال ي.. ال ينطوي حتت رصاع املذاهب.. اجلهاديُرصَفالن  ُ عىل آخر, فاجلهـادٍ مذهبً
 له بالنـرصة أو َ ال عالقةٌّارخييَ تٌامَكُ أما الرصاع املذهبي فر.. ارتبطت بالزمان واملكان واألسبابٌارئة طٌحالة

ى َبَ ومن استغل انتصار املقاومة لرتويج مذهب معني ضد آخر فقد سلك مسلك التحريش, ومن أ..اهلزيمة
تحريش, واحلقيقة أن يسلم املرء من طريف ًاالعرتاف بانتصار املقاومة العتبار املذهب فقد هنج أيضا منهج ال

اإلفراط والتفريط لينظر إىل االنتصارات باعتبارها مكاسب إسالم ضـد عـدو مـشرتك, وليـست مكاسـب 
 .مذهب ضد املخالف واملعارض واملنازع يف مذهب آخر

ًريا يف هـذا ا كثـَنـْطَّرَلقد سبقت اإلشارة هنا إىل مسألة الوعي اإلسالمي للقضايا, وإننا كمـسلمني قـد ف
املكسب الكبري حتى أننا يف كثـري مـن أحوالنـا املعرفيـة والعلميـة والتعليميـة نـدرس ونـامرس التحـريش 

 وهكذا نر آثار هذا الرتاكم السلبي مرة بعد أخر يف عاملنـا ...والتشويش منذ نعومة األظفار حتى نشيخ
 ..املخدوع

ْ خيٌمن دمار طائفي هيلك به املسلم املسلم ألمر إن ما نلحظه يف بعض بالد العامل العريب واإلسالمي  ُلَجـُ
 ..ويوحي بالعجز والقزمية يف عامل التكتالت والتحالفات

 بعضهم البعض, بل وينهاهم عـن ذلـك َّإن اإلسالم كعقيدة وديانة ال يدعو إىل ما يفتعله املسلمون ضد
ا من قبـل ولـيس بيـدها أمـر َهُامَمِ زَتَلَد فية نجد األمة قّويشدد النكري عليهم, ولكنا عند دراسة األمر برو
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لم عنـد وجوبـه بيـد ِ وبل ال حتى أمر قرارها وال أمر استقرارها, بل مل يعد قرار الـس;اِهبْرَها وال أمر حِمْلِس
 ..حاكم مسلم, وال قرار احلرب عند احلاجة إليها بيد مالك قرار يف كافة األوطان والديار

 وبيد من حيركها مصري الـشعوب وهندسـة ا عاملية التوجه واهلوية وبيدهلقد انتقل القرار إىل مؤسسات
ل يسهمون يف إثـارة الـرصاع ّ عىل اختالف مشارهبم ومذاهبهم فهم طرف مفع)املسلمون(استقرارها, وأما 

هم األعىل من الـوعي يف العلـم والفقـه واملواقـف ال يتعـد التعـصب عـىل مـا ّملصلحة املستثمرين, وحد
 ... السابقون, وقد ورثوا هذا االختالف والتعصب فهم منه وإليه وعليهاختلف عليه

 إنام يعملون من خالل التعصب املذهبي عىل إنجاز مـشاريع الـشيطان يف ..رحلةملًإن كثريا من مسلمي ا
ة من السلطان واجلاه يف الدنيا مقابـل مـساحة مـن العـذاب حأوطاهنم ويسيحون الدم احلرام لينالوا به مسا

إذا التقى املسلامن بسيفيهام فالقاتـل «:  هذه الظاهرة بقولهملسو هيلع هللا ىلصيم يوم القيامة, وقد أكد الصادق املصدوق األل
, »ًكـان حريـصا عـىل قتـل صـاحبه: هذا القاتل, فام بال املقتول? قال: يا رسول اهللا: قالوا. واملقتول يف النار

 .لشيطاين بني املصلنيفاحلرص وحده سبب يف دخول النار, ألنه لون من ألوان التحريش ا
عاملـة بالقواسـم املـشرتكة, مل اكام العداوة يف املذهبية وارتقـوا إىل مـستوُوإذا ما حترر املسلمون من ر

ًنرص املرتقب إن آجال وإن عاجالالفإهنم سيكسبون  ً.. 
 العمـل, يةِ ومنها وجوب رس..ً أحد الدروس املستفادة لألمة مجيعا..إن ظاهرة انتصار املقاومة يف لبنان

 . منها العدو وعمالؤهذفق التي ينا ثغرات االخرتّدَوس
 وهلـذا فهـم حتـت دائـرة ....ً صفوف األمة دوال ومجاعات وأحزاب وجيوش وعتـادّلقد اخرتق العدو

ً وأيا كان حجم السالح واجليوش فال قيمـة هلـا يف سـاعة الـصفر إذا كانـت ..التأثري النفيس للعدو املهيمن
ط النـرص َطـُن يف إنجـاح خَامِهْسُسن القيـادة يـُلعدو, وهلذا فإن التكتم والعمل املنظم وحخمرتقة من عيون ا

 .واالنتصار
ً أننا نعلم يقينا أن مـشاعرنا َّومع أننا نعرتف بعجزنا عن الوصول إىل ما وصلت إليه املقاومة يف لبنان إال

ائل اإلسـالمية يف فلـسطني وغريهـا أن اإليامنية تتحد مع طالئع النرص اإلسالمي أينام كانت, ونحدو الفص
 ويوحـدوا .. منهـا العـدو إىل الـداخلذ الثغرات التي ينفّحيرصوا عىل إنجاح مفهوم اجلهاد يف سبل اهللا بسد

ــلفهــم وأاءرآ ــ ف..كــارهم, ويتجــاوزوا العلــل والزل ــالل ــة اخرتاقــات, ومنه ــة  (..شيطان يف األم التفرق
 ).واالختالف
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 ِائفَظَ الوِ, ال يفِوقُقُ يف احلُاةَاوَسُ وامل..ُأةْرَامل
..  لديه نسبة مـن حـقنأو من يعتقد أ ٍّاألصوات املرتفعة يف جمتمعاتنا املغلوبة مل تعد تسمع لصوت حق

ً من يعتقـد أن لـدهيم نـصيبا منـهوأ بقية املتكلمني بالباطل حياورأن  يف الواقـع اخلافـت كـام أن الـصوت .. ُ
 واملرحلـة .. اختلطت عليـه األصـوات..معتسمذن ُر يف أق أن يستاملشحون بالضجيج يذوب ويتالشى قبل

ًالبة حينا باألصوات وحينا بالتصويتَغُمرحلة م ت شـعور أبـداهنم نمـات منا يف هذا الضجيج وئ وولد امل..ً
ً حتى ليكاد الفرد مـن بنـي آدم أن ال جيـد متـسعا للنظـر يف ..اهَدَ ونغامته وصاتهددرتت وجلود أبشارهم حت

 فال بد أن يأيت من خالل .. وإن كان له يشء من نظر ما.. وال تزييف حارض وال تسويق مستقبلٍضعمق ما
 وألن هذا الضجيج صار مدرسة هلـا رجاهلـا ومـشاخيها ومـستثمروها وأتباعهـا ..هذا الضجيج وخمرجاته
 ..ا هلَمِسُون أن ال يستثمر خملوق ما ضجيج املرحلة يف غري ما رّفاجلميع من هؤالء يرص

ًوتسقط الضحايا كل يـوم ويتهـاو املحبطـون رجـاال ونـساء خلـف أسـوا  التجـارب واملغـامرات رً
إهنـا .. ةَيلـِإهنا ح.. ةَعْدُإهنا خ: ود واجلنودُشُة, ينادون احلَّرُيتحسسون منافذ النجاة بعد شعورهم باحلقيقة امل

ْغد .. عىل حساب حارضكم ..بكمإن خلف الضجيج مستثمرون له عىل حسا..  الضجيجاوراحذ.. كْفِر وإَ
 ..عىل حساب مصريكم.. عىل حساب مستقبلكم

 :ويأيت اجلواب عىل لسان الشاعر
ــــــن الَول  ًا َّيـــــَ حَيـــــتَادَ نْوَ لـــــَمعتَســـــألقـــــد  ــــــَ حَك ــــــن تَاةَي ــــــُ مل   ْيِادَن
ـــــنَول  ْضـــــاءتَ هبـــــا أَفخـــــتَ نْوَ لـــــٍارَونـــــ ـــــْك ـــــْفَ نَاعَ ض ـــــادَكُخ   ِ يف الرم

 واملخلـوق ..ّ والـسلم املتحـرك يف سـوق النخاسـة..ىل يف تاريخ الطموح الضحية األو..وها هي املرأة
 الـضجيج ال يـسمح −وكـام سـبق القـول− والكل مستثمر هلذا املثال والرمـز ..املحبب يف شهوات الذات
 ..لـضجيجا أن تستمع إىل  وربام صار العقل والعدل يف قواميس مرحلة الضجيج..باإلفصاح وال باالستامع

 وإن مل تكـن ..ًك إن كنت أهـال لـذلكَنْيِك ودَيْعَتك ووّزِ وكل هذا عىل حساب ع..ًنيك متاماأو أن تصم أذ
 من حفـظ اهللا َّ بل ربام كلنا كذلك إال;ئت أم أبيتِيمة يف زرائب التهجني شَ سخرة أو هبَّ فام أنت إال..كذلك
 .مُا هَ مٌباده, وقليلِمن ع
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ُواملرأة قد صارت جزءا من خ  وهي كذلك ..ًوخلطة التدنيس, بل صارت أسسا من أسسهة التسييس َّطً
ة ورأ فيها املخلوق األنسب الستثامر العاطفـة وإثـارة الطمـوح َّنَ إبليس نظره إليها يف عامل اجلَتَفَمنذ أن ل

ُربنا ظلمنا أنف﴿ أن حواء األم قالت كام قال آدم َّوقبول الرأي اإلبلييس البديل منذ ذلك احلني, إال َ َ َْ ََ َ ْسنا وإن مل َّ َّ ِ َ َ َ
َتغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلارسين َ َّ َِ ِ ِ َِْ َ ُ َْ َ َ َ ََ َْ َ ْ  .وبدأت مرحلة إجيابية جديدة عىل واقع الكوكب األريض )١(﴾ْ

 إهنا تقول بلسان احلـال ..رَّ وماذا صار يميل عليها وسواس الشيطان املطو..أما حواء املرحلة فامذا تقول
ّيقول املنظرون واملفكرون العلامنيون, و»ربنا ظلمتنا«: واملقال املرأة مظلومة يف األديان, والبد من النظر يف «: ّ

, فـضاعت احلقـوق واخرتقـت الوظـائف, »حتريرها وإعادة كرامتها, وأن يكون أمرها بيدها ال بيـد غريهـا
ع عـىل ْبَالطًوحتقق إلبليس مطلب اخلروج بديال عن االلتزام الرشعي فخرجت حواء وآدم من اجلنة بتغليب 

وخرجت املرأة عن طاعة اهللا يف األمر والنهي بتغليب الطبع عىل الرشع, وختلـت عـن احلجـاب ثـم الرشع, 
ة الرجـل عـىل غـري َامحـَزُاحلشمة بتغليب الطبع عىل الرشع, وخرجت عـن بيتهـا ومؤسـستها اخلاصـة إىل م

حـساب مناصـب األنوثـة بتغليـب أت أعىل مناصب الرجولة عـىل َّضوابط بتغليب الطبع عىل الرشع, وتبو
 الديانـة, ْباع الرجـال وطمـوح النـساء, فـضاعتِه ونظرت إليه يف طّالطبع عىل الرشع, ثم أدانت الرشع كل

 .ع عىل الرشع, وهكذا دواليكْبَوحتققت اخليانة بتغليب الط
َ وخصوصا يف املرأة التي مل تتلق هذه املواقف هي من تأثري األنوية اإلبليسية,ّإن كل ة منـذ َّ الرتبية األبويـً

 .نعومة أظفارها, وهذا هو إشكالنا اخلطري
ِّبا, وهي أيـضا علـِّ املرأة يف العرص األخري انعدام التأثري األبوي الرشعي منذ الصُةِّفعل ة الرجـل, وهبـذا ً

ً جـزءا  بدائل الثقافات والرؤ املتنوعة التي تعلق مع مرور الزمن يف العقل املفتوح فتـصبحْاالنعدام برزت
ُمن السلوك واملواقف ومن املعلوم أن كثريا من الثقافات املرئية واملسموعة إنام هـي ثقافـات م هـة وذات ّوجً

 .قة باملوروث الرشعي اإلسالميِّعة الثَزْعَأبعاد فكرية يقصد منها ز
جهون احلـرب اثة ال يوَدَوبالطبع فنحن نشهد املراوغة الثقافية حول هذه املسألة, فالغالب من أبواق احل

هون النقد للعادات االجتامعية املرتاكمة عرب مراحل احلياة وما يطرأ من ّ وإنام يوج..الباردة ضد اإلسالم ذاته
وموقـف تفـضيل الـذكر عـىل .. نثـىوقضية اخلتـان لأل ..مواقف األرسة الذاتية كموقف الرجل ضد املرأة

                                                 
 .٢٣: ورة األعرافس) 1(
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امعية يتدخل فيها املفهوم القبيل والفكري الـسائد األنثى لد العديد من الناس, وهذه يف غالبها عادات اجت
فيجعلوهنا وأمثاهلا وأشباهها معول هدم املوروث خطوة بعد أخر. 

 وكثـري ,د الـرفض للموروثـاتَقـُثم خيتارون النساء املتمردات عىل الواقع االجتامعي والغارقات يف ع
 هبـذه املواجهـات ْتها االجتامعية ونالـتاضت معركة املواجهة يف دراستها وثقافتها ومشاركَمنهن من قد خ

 البرص واالنطواء الكامل حتت ِّضَطة وغِّمة املفرْشِيب واحلَف لد املتحفظات من العَرْعُاعة ضد ما يَنَبه مِش
فصارت قدوة االنطالق والتحرر عن هـذه القيـود سـواء كانـت رشعيـة أو ة الزوج واألب واألرسة, َطْلُس

م ِهْسُع هبا يف أجهزة اإلعالم ومسلسالت األفالم ومواقع الـصحافة واألقـالم لتـدفُ يومثالكانت اجتامعية 
 .وأنواعه, فهذه هي مشكلتناض املوروث بكل نامذجه ْقَبصورة وبأخر يف ن

ها املرشوع إذ هلا حـق مكفـول َبَلْطَول يف اإلسالم إذا رغبت املرأة يف حتقيق مُفْكَ املرشوع للمرأة مُّواحلق
يـف ِلْوَ فاألفكار الوضعية والقوانني الدولية والضوابط القانونية يف غالبهـا ت, يف غري اإلسالمهلا وال للرجل

 . يتالءم مع األوضاع القائمة بحسب العالقة الفكرية بالسياسات العاملية ومد تأثريها يف األمةِينَالْقَع
جد أن كافة القوانني الوضعية اإلسالم ن املرشوع هلا يف ِّوحتى يومنا هذا إذا نظرنا إىل املرأة من واقع احلق

ًبا سليام سديدا بقدر ما َلْطَ هلا مُلَفْكَمل ت فه وهذا مطلب يل وظائفها ووظائِطْعَهلا التنافس مع الرجل وتكفلت ًً
 ومهـا الطرفـان , االعتدال يف املواقـف إىل طـريف اإلفـراط والتفـريطِّدَرجهم من حُ خي..الشيطان يف البرشية

 .ً الشيطان منترصا هبام يف اإلنساناللذان يعيش
, ي لـد اجلنـسنيِعـْبَالطاالنطـالق و احلـامس ُروزُي واالعتناء بأحد الطرفني بِّبنَوقد يظهر مع بداية الت

 إىل سـيادة أخـرمـرة  مرحلة حمدودة ثم يتضاءل األمر وترتاجع النفوس وتعـود األمـور ّه ال يتعدّولكن
العالقات بني اجلنـسني مـن ضـوابط العقـل والنقـل إىل   وخرجت,أة املرأة كمرالرجل كرجل وشتات أمر

 ..الرغبات والشهوات واالنفعاالت والتحديات
ف بـاألغرار مـن ِصْعـَوبني هذه االنفعاالت وانعدام االحرتام للضوابط الـرشعية يتـدخل الـشيطان لي

 .هتك والفساد واإلفسادَّحلل والتَّذل والتَّالرجال والنساء نحو الرت
ي عىل هذه املواقف املضطربة احتناك اجلنسني والزج هبام يف معركـة ِنْبَيطان أكثر من ذلك ليَّ الشُيدِرُيوال 

 ..عري والتحريشتسال
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 مـن )أحبولـة( اإلسالم أثر الشيطان عىل اجلنسني وبـني زيـادة األثـر يف األنثـى, وحتويلهـا إىل َّنيَلقد ب
 كانـت يف ٍةَنْتِ فَلَّوَإن أ«:  بال هوية وال ديانة وال أخالقِشْيَا عىل العَهُمِغْرُة السليمة ويّر اآلدميّدمُ لي)حبائله(
ٍإن املرأة خلقت مـن ضـلع «, »انَطْيَّ الشُائلَبَساء حِّالن«, »ساءِّوا النَقَنيا واتُّوا الدُقَساء, فاتِّي إرسائيل من النِنَب ْ ِ ِْ َُ
حاديث وغريها قد تناولتها ألسنة املثقفات واملتحـررات , وهذه األ»ِ يشء يف الضلع أعالهَجَوْعَوج, وإن أْعَأ

, ليـشككوا دكوا يف الرواية واملتن والـسنّلة من ضحايا املرحلة من الرجال وشكُم اهللا, ومعهم مجِحَ من رَّإال
ًأيضا يف املوقف الناتج عن معانيها وقد اسـتطاعوا هبـذا الفعـل املتواصـل أن حيققـوا للـشيطان مكاسـبا يف  ً

ر ّ أما اآلدمية غري املسلمة فهي يف هذا اخلضم اهلائج قدوة املرحلـة ومثـال التحـرر والتطـو.. املسلمةاآلدمية
 .والتقدم واألخذ بأسباب االنطالق نحو اهلدف اإلبلييس األخري

ِلقد ظلم اإلسالم يف اجلنسني , وجترد املسلمون واملسلامت عن أسباب السالمة واألمن واالطمئنـان إىل ُ
صنفان من أهـل «: ملسو هيلع هللا ىلص حصول هذه الظاهرة اخلطرية يف مثل قوله ملسو هيلع هللا ىلص ويؤكد املصطفى ,ريعلتسالتحريش وا
َ ثم ذكر»:...النار مل أرهن َّنساء كاسيات عاريات مائالت مميالت عىل رؤوسهن مثـل أسـنمة البخـت ال و«: َ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ

 .»يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها
 من النساء العاريات الكاسيات هنـا مـن املـسلامت  هنا إىل عامل اإلسالم واملسلمني, والصنفُواإلشارة

 ..ّوال شك
, وبـني الديانـة كعبـادة واعتقـادشمة يف اللبـاس ِ أن الثقافة املزدوجة حببت لعقلها الفصل بني احلـِّ إال

فصارت األلبسة واحلشمة مسألة اجتامعية والديانة ومتطلباهتا مسألة أخر, واخرتق الشيطان واقـع املـرأة 
 من ظهور الكاسـيات العاريـات وغـريهن مـن أقـامع اهلـو واسـتتباع ملسو هيلع هللا ىلص وحتقق ما أخرب عنه مثل الرجل
 ..الشيطان

إن ضياع الرتبية اإلسالمية يف جمتمعاتنا املـستعمرة واملـستثمرة قـد أحـدث فجـوة خطـرية يف مواقـف 
الوسـائل اإلعالميـة  جتنيد املدرسـة األنويـة كافـة .. وزاد الطني بلة..الرجال والنساء من موروثات الديانة

اة َعـُ واستوعبت مواقع الكالم واإلعالم د..المية إلضعاف واحتواء ما تبقى ممن يتكلم هبا أو يعرب عنهاواهل
ً ليفتتن اجلميع ويضعون من اإلسالم مرشوعا حضاريا يسري باملسلمني مع الركـب ;التحرر والتطور املزعوم ً
ّجحر الضب(: نحو االجتاه اإلجباري ُ ْ ُ(. 
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أ هبا ّخ التي يتهيْسَخ والنْسَاملريب قد صارت إحد أوراق املناقشة املساواة واحلقوق يف هذا العرص إن م
 املجتمع املغلوب عىل أمره ملرحلة املسيخ الدجال, 

ِ مـن رحـم اهللا مـنهنَّس عواطفها وطموحها إالّوع باملرأة, ومسيُلَيطان وَّجال والشَّوالد َ ً ومهـا أيـضا ..َْ
 ه فيتدارك األمـر قبـل سـيطرة العاطفـة والطمـوحِاعَبِ ولكن الرجل قد خيتلف يف بعض ط..كذلك بالرجل
 ..باعتبار وظيفته

ً العاطفة والطموح لد املراة خيتلف كثـريا عـنهام يف الرجـل مـن حيـث اآلثـار والتـأثري, فجـرح ُوأثر
 فيكـون الـدمار أكـرب وأعـم العاطفة والطموح يف املرأة ال يندمل باعتبار منطلقاته إذا كانت غري مـرشوعة,

لزمت به املرأة من ضوابط خاصة أوأطم, سواء من حيث العادات والتقاليد أو من حيث الرشيعة ذاهتا, وما 
 .وظائفها عن وظائف الرجلبتمييز تتعلق 

إن كافة القيود الرشعية الوقائية يف سلوك املرأة إنام هي عامل من عوامل إنجاح الوظائف التـي خلقـت 
 من عوامل إنجاح وظـائف ٌ هامٌائية للرجل إنام هي عاملق كام أن كافة القيود الرشعية الو...ا املرأةمن أجله

 ..الرجل يف احلياة
س األقـالم واألعـالم َّ عنـد الرجـل واملـرأة فكـر)الوظـائف( بـني عوقد عرف الشيطان الفرق الواض

وظـائف الرجـل ووظـائف ( وتعطلـت )ئفيل الوظاِطْعَت( واملقصود منها ..واألفالم إلثارة قضية احلقوق
 ويف مواقع أخر اختلت الوظائف واشتغل اجلميع بتنفيـذ مـراد الـشيطان إفـساد الوظـائف وإثـارة )املرأة

 ..جدلية احلقوق
ة وال تفسري هلا غري ذلـك والـضحية يف كـل املـستويات الرجـل واملـرأة َوعُفْدَة أو مَعِفَدْنُإهنا عواطف م

 .وه هو الشيطانواملنترص من كافة الوج
 وطريـق إن تسليم املرأة املسلمة ملا جاء به اإلسالم والبحث التام عنه وعن تطبيقـه هـو عـالج املـشكلة

 ..السالمة يف احلياة
مـن داخـل اإلسـالم ذاتـه, و فنحن نحتاج إىل إعادة النظر يف الوظائف واحلقوق سواء للرجل أو املرأة 

ون املـرأة املـسلمة ال يعملـون ملـصلحة املـرأة وال ؤيتدخلون يف ش فالذين ..ر آخرْكِودون احلاجة لتدخل ف
رضب لذلك أيطان سواء كانوا يعملون أو ال يعلمون, وَّجال والشَّا املنتظر وإنام يعملون حلساب الدملصريه
 : ًمثاال
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نفيـذ هناك بعض امللتزمني بالديانة يف حياهتم اخلاصة لكن وظائفهم يف اإلعالم ونتاج األقالم يلـزمهم ت
ًبرنامج ما قد يكون رضره عىل األمة أكثر من فائدته املرجوة, فهم يعملون يف وظائف حتقق مكسبا للشيطان  ّ

 تلك عىل كيان األمة أوباعتبار وجودهم كرموز تنفيذ لكنهم ال يدركون أهداف وثمرات وآثار هذه الفكرة 
 .وسالمة دينها ورشعتها

اهر الديانة, وإنـام يتتبـع فيهـا وظبافة أخالقها والتزامها َطَادها ولسن اعتقُال هيمه من املرأة حوالشيطان 
ُيؤبه ات األعامل مما ال َرَّقُحم َ  وكرس اذج, كاللباس واحلركة, والطموح, والعاطفة, والغريزةَّله لد العقل السُ

ّاملتدينة مـع إقناعهـا من املرأة يف حتصيل مكاسبه فهذه عند التزام املرأة لفعلها يبدأ الشيطان  ..حواجز احلياء
 تساهلها يف حمقـرات هاويواصل مع .... وطهارة املقصد دون احلاجة حلجاب أو جلبابًباطنا بطهارة املتجه

ًحتى تـصبح جـزءا مـن عاداهتـا وتقاليـدها املألوفـة, ويـدخلها مـع املـد يف جمموعـات اإلثـارة ألعامل ا
 ...والتسعريوالتحريش 
 وعدم تداخلها مع وظائف الرجل, وازداد اجلـدل )محاية وظائف املرأة(لة ً اجلدل كثريا يف مسأَالَلقد ط

 وصـار ..وترجح لصالح األنوية اإلبليسية بعد ظهور األجهزة اإلعالمية وظهور جتـار القـضايا اإلعالميـة
 املـرأة  مدرسة الـشيطان يف قـضاياِيضْرُهم يتنازلون إىل املستو الذي يِرْدَلة قَالَغم جَالعديد من العلامء ور

 ...مقابل ما يستلمونه من عائد مادي أو إعالمي أو جاه أو سلطان أو غري ذلك
ً بيننا كمسلمني رجاال ونساء..إهنا معركة  جال ووكالئهام, َّ وبني الشيطان والد..ً

 ِةَانـَيِّ الدُهْقـِف(: أن ال نكشف أرسارنا للعدو املشرتك, ومن أرسارناعندنا فاملعركة من رشوطها الناجحة 
ًي عىل إعادة النظر فيها رفع مستو املرأة لتكون أهـال حلفـظ ِنَبْنَ يٌ هامةٌ, فهذه قضية)ِةَأْرَا املَايَضَين يف قِدَّوالت

ًأرسار املعركة وعامال مساعدا ضد الشيطان والدجال ووكالئهام يف العامل ً.. 
املـرأة وسـيلة إغـراء وإغـواء ًفاإلسالم يضع املرأة جنديا يف معركـة البنـاء واملـصري, والـشيطان يـضع 

ِنـام يـدعو حزبـه ليكونـوا مـن أصـحاب ِإ﴿وحتريش وتسعري وإثـارة عواطـف يف معركـة اهلـدم والتـدمري  َ ْ ْ ُ َ َُ ِ ِ ُِ ُ ََّ َْ ْ َ
ِالسعري ِ َّ﴾)١( .. 

 فهـذه امـرأة مـن نمـوذج آخـر ..ة حاملة الشهادةف ومل أقل املرأة املتعلمة املثق..فأين هي املرأة الواعية?
,  )١()املرأة الواعيـة( وحتتاج إىل جهد مستمر ووعي مستقر حتى تفهم وظائفها األبوية, وإنام أقول ونوع آخر,

                                                 
 .٦: سورة فاطر) 1(
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 بل أهنا هبـذه ;ة العلم وقليلة املعرفة, فالسالمة ال تتحقق ومل تتحقق بمجرد تعليم وثقافة املرأةَّميُولو كانت أ
هـا, وحوهلـا إىل َوحُمُامهـا وطَمِؤهـا ز ووكالالـشيطانالوسيلة وحدها اخرتقت أكثر من ذي قبل, وامتلك 

 .. ولألسف..وسيلة هالكة هاتكة فاتكة
َإن كثريا من وكالء وعمالء املدرسة األنوية ي ام هته إال اًح وال جيدون هلم خمرجا منْرَهم مثل هذا الطَّستفزً

أدنـى األحـوال  أو يف ..أو ضعف فهم قـراءة النـصوص الـرشعية..  عام اختلفوا فيه بالرأي الشخيصِّاملعرب
 ... .التقدم الخو التطور ّاملرأة وعدو ّتصنيفه بعدو

 التصنيف والتدوين وامتألت به املؤلفات والقصص وحتى ناقشته مـن ُ تاريخُهَفَرَومثل هذا القول قد ع
وجهة أنظار متنوعة األفالم والصور املتحركـة واملـرسح واألغنيـة واملقالـة وحتـى منـابر اخلطابـة الدينيـة 

 فال جديد يف جمـرد االهتامـات وإلـصاقها بـالغري وبـث روح االطمئنـان يف أهـل ..تامعية والسياسيةواالج
اب هبذا األجيـال وتتوسـع َصُ وإنام اجلديد يف العاميات تلو العاميات التي ت..وح واالنحرافات املتالحقةُنُاجل

 .. ولألسف..هبا دائرة املدرسة األنوية اإلبليسية بني النساء والرجال

                                                                                                                                               
امللتزمة بأدب الرتبية اإلسالمية منذ الصبا, أو التائبة املستقيمة التي وعـت رشف التفـرد األنثـوي يف : واملقصود بالواعية)  1(

 الوظائف وااللتزام العام باحلقوق والواجبات
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ِواالختيار ارَبِتِ االخْنيَ بُةَّيِعَ الرشُةَّطيَسَالو َ ِ ْ 
ّمن هم املعني ُْ يطنا اإلسالمي والعريب واملحـيل? وهكـذا ُا يف حمَقيقة هلَقون حِّة واملطبّة الرشعيّون بالوسطيَ

 ... السؤال نفسهُحَرْطُي
 : وربام يتربع لوضع اإلجابة كثريون

 الوسطية, ملفهوم  ًاقادة املرحلة لدهيم تفسري
 وقادة األحزاب واجلامعات كذلك, 

 ًفة التكتالت لدهيم فهام للوسطية, الفئويون من كاو
 واإلعالميون يتحدثون عنها بلسان رموزهم, 

ة وأسوة, ومنه يستخلصون األدلة والرباهني واحلجج التي تستقر هبا ي قدووللجميع يف دينهم اإلسالم
 .. وما فيهااملرحلة

َوهناك آخرون من مح َلة املنهج األبوي التقليدي يتحدثون ويفرسون الوسـطية مـن حيـث وقفـت هبـم َ
 عجلة التاريخ, 

 صبغوهنا بصبغة التعصب املذهبي, ُفالفقهاء املذهبيون ي
 والسادة الصوفية يستلهموهنا يف جتليهم وصفائهم املعنوي, 

 , الومهيواحلركيون السلفيون يستشعروهنا يف منطلقهم االندفاعي 
 يعة املرتبصون يصيغون بشعاراهتا مستقبلهم الرقمي, والش

رية واالنزعاج مما يـرون ويـسمعون ِوعوام األمة من مجيع الطوائف يلوكوهنا بألسنتهم وهم يف غاية احل
 .ويقرؤون

 نفسه هو املعرب َرَام الكاتب يَّبُر: حاهلم متهكمني ويلتفت اجلميع إىل احلروف املقروءة ويقولون بلسان
َّة الرشعية, إذ هو مل يرتك أحدا إالَّقة الوسطيعن حقي  منه يف مقالته, إذن فليس هناك من يعرب عن هذا َرِخَ وسً

 .املفهوم الرشعي غريه, أو هو هكذا يعتقد, وهذا بال شك عني الغرور من الكاتب املغرور
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طية العمـل  وتـوىل الـشيطان امللعـون إرشـاد اجلميـع إىل وسـ.. احلقيقة بني هذه السفسطاتْوضاعت
 . وصارت إحد قضايا املرحلة عىل لسان أساطينها ورموزها)تسييس الوسطية.. (السيايس املشرتك

ُمن هم املعنيون بالوسطية الرشعية واملطبقون حقيقة هلا? : ا إىل السؤال األولَنْدُوإذا ما ع َُ ْ 
مـر عـىل القـارئ لتـاريخ ة, وإذا ما أشـكل األّ هذه األمُ أول..سيكون اجلواب من واقع فقه التحوالت

له كل جمموعة ضـد األخـر منـذ َّالتحوالت فلم جيد للوسطية الرشعية غري أمثلة النزاع والرصاع وما تتقو
إن : َىلْثُ? واإلجابـة املـ»أول هـذه األمـة« فامذا يكون مفهـوم .. إىل عرصنا احلارضملسو هيلع هللا ىلصدأ موت املصطفى َتْبُم

 عـن علـوم ٌ مـستقلٌ فالتحوالت فقه..تاريخ والديانة من غريهمفهوم فقه التحوالت غري ما فهمه القارئ لل
َّ رسٌ وكاشـف, لثوابتها ورجاهلـاٌ ووعاء, هلاٌاعمَه دَّاإلسالم واإليامن واإلحسان, ولكن  مـا جيـري يف مـسرية ِ

ٌرسَفُاإلنسانية, وم  .ٍ وال تفريطٍة الرشعية دون إفراطَّ ملفهوم الوسطيِّ
 الكتـاب ِ محلـت رشوط االلتـزام بفقـهٌ معينـةٌحوالت هي مرحلـةَّه التْقِ فة يف مفهومَّة الرشعيَّفالوسطي

وإنـام أساسـها مواقـف فقـط والسنة واألخالق, وأساس هذه املرحلة ليس جمرد الكتـاب وال جمـرد الـسنة 
فقـه ( ذاتـه ملسو هيلع هللا ىلصوسلوك وأساليب تطبيقهام عىل الواقع املرحيل بأقوال وأفعال وتقريرات ومواقـف الرسـول 

 .)قوال واألفعال والتقريراتتطبيق األ
هـي مرحلـة ) الوسـطية الـرشعية(فكـذلك ) السلفية مرحلة مباركـة(ي يف كتابه ِوطُ الشيخ البَّوكام عرب

 مباركة, 
 .واجلميع أمام هذه املرحلة املباركة مستفيدون ومقتدون عىل كافة األصعدة واملستويات واملراتب

 رحلة املباركة منهج ومدرسة,  فله من امل  ..فمن كان يف مستو قرار احلكم
  فله من املرحلة املباركة منهج ومدرسة,  ..ومن كان يف مستو قرار العلم

  فله من املرحلة املباركة منهج ومدرسة,    ..ومن كان يف دائرة األحزاب
  فله من املرحلة املباركة منهج ومدرسة,     .. ومن كان يف دائرة اجلامعات
  فله من املرحلة املباركة منهج ومدرسة,    ..ومن كان من أهل املذهبية

  فله من املرحلة املباركة منهج ومدرسة,    ..ومن كان من الصوفية
  فله من املرحلة املباركة منهج ومدرسة,     ..ومن كان من املدرسة التيمية
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  فله من املرحلة املباركة منهج ومدرسة,     ..ومن كان من املدرسة الشيعية
ين يضع هـذه املجموعـات املـشار إليهـا ِّكن الرابع من أركان الدُّ من أحاديث الرٌبسَتْقُ املِتحوالَّ التُهْقِوف

ْسلفا حتت جم َ  كأصـل يف حتليـل ..مارات والبـشارات واملالحـمتن واألِضالت الفُر العالمات واألرشاط ومَهً
 شـاهد )الواقـع املجـرد( جيعل الو..  فيهاواقع احلياة وتقلباهتا وأفكارها ومن يتحرك عىل حميط احلكم والعلم

 عـىل صـدق ٌداللـةر هوال تكـون جمـرد الظـواسمى الوسـطية واالعتـدال ُ وال عىل مـ..عىل السالمة واألمان
اعة وموقع الفرد أو َّات السَالمَ لعِيلَحْه املرْقِها بالفِطْبَبل ال بد من ر;الشعارات وحقيقة األهداف والتوجهات 

 هبـا سـيد األمـة يف املـرحلتني َقَطـَمـارات والـدالالت التـي نأو غري ذلك من األاجلامعة أو احلزب أو الدولة 
 ِطْبـَ عـىل رُيـةِنْبَ, وهذا هو أساس القـراءة اإلسـالمية الواعيـة امل)املرحلة املكية, واملرحلة املدنية(: األساسيتني

 الكثري من البؤر احلاملة جمريات األحوال بتارخيها وجذور نشأهتا وعوامل ظهورها ونجاحها أو فشلها, فهناك
 ومـع مـرور . ما بسبب عارض كاحلروب واالنقالبـات واملـؤامراتٍهنا يف مرحلةّى اإلسالم باعتبار تكوَّسمُم

 األجيال ومحلة الثقافة املرحلية أن هذه البؤر هي املمثل احلقيقي للديانة ْوائق املعارضة اعتقدتَالزمن وزوال ع
سة حتمـل حـصانة ماديـة َّ بل وصارت هـذه البـؤر املسيـ;ستثمر يف املرحلةُتع وو نسم والتدين باعتبار ما نقرأ

 ..وفكرية يف املرحلة بحيث حيق هلا نقض املوروث والتشكيك يف تاريخ اإلسـالم ومحلـة مناهجـه األساسـيني
َ وأبعدها متاما عن اجلةمهام أغرب باألم  .تن املاحقاتِة املرشوعة إىل ما نحن فيه وعليه من املتناقضات والفَّادً

َرجـال صـدقوا مـا ﴿ ٍّاعون إليـه بحـقَّ والـدٌ عـادلٌّ إسـالميٌلبْطَة مَّة الرشعيَّ األمة إىل الوسطيُوعودة ُ َ َ ٌَ ِ
ًعاهدوا اهللاََّ عليه فمنهم من قىض نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ََ َّ َ ْ ْ ُُ ََ ُ َ َّ َّ ُْ َُ َ َ ام َتـِ خشار إليـه يفُ, والتبديل املـ)١(﴾َ

ْاآلية هو رش  أهنـم قـد خرجـوا إىل دوائـر َّكَوا ال شُسَّيَوا وسُفَّرَوا وحُلَّدَد, فالذين بْهَ السالمة يف التزام العُطَ
 .اإلفراط والتفريط يف كافة املستويات

 العجلة الفكرية اإلسالمية بمصالح العامل الكافر وطموحاتـه يف األمـة مـن ُطْبَوقد يكون هذا التبديل ر
 اآلن يف العاملني العريب واإلسالمي, فهـذا مـسلك ٍارَثيات االقتصاد واإلعالم والثقافة والتعليم كام هو جحي

يل َحْرَر مـِّدُ وإنـام هـو يف أحـسن أحوالـه خمـ..ال حيقق الوسطية الـرشعية وال يـدعو إىل االعتـدال الـواعي
 ومرتفيـه, يهفام فيه وبأيدي مرجَقُقطع التي ت والْرتَني ثورة اجلسد وختفيف وطأة البِكْسَم يف تِهْسُوموضعي ي

 ..مع حتقيق بعض املكاسب املادية املحدودة

                                                 
 .٢٣: األحزابسورة ) 1(
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ُ بام يعمل فيه, وال يّ يف جسد ال حيسُّدبَها تَّ ولكن..ٌ خطريةٌإهنا أزمة  ..درك ما يدور حولهُ
 املحموم يف ون عن طموحاهتم فيه من خالل هذيانهّ يستثمرون اجلسد الثمل ويعرب..رباء املدربونُ واخل

 ..غرفة احلقن باملخدرات
 يف اجلسد املتداعي وصـارت أجـزاء مـن هـذا اجلـسد ال تتلـذذ باحليـاة وال ْتَّفشَ القضية وتْتُربَلقد ك

: , ويقـول قـائلهم وهـو يف قمـة النـشوة باملخـدرر املسمومِّمر باملخدَتْسُن املْقَ من خالل احلَّتستأنس هبا إال
 .»!دعونا نعيش«

ون يف الـتخلص هبـا مـن عـساكرهم املدربـة عـىل البـرت ُبَغْرَ واملتحدثون عنها ي.. املرحلةُغةُ لُةَّوالوسطي
 ألن لغة املرحلة السابقة قد أدت دورهـا بنجـاح ومل تعـد صـاحلة ;واإلقصاء واالجتثاث يف املراحل السابقة
ق, وهلـذا البـد مـن قبـول وق لركب العمل اإلبلييس عىل اإلطـالُرَللحالة القائمة, والوسطية الرشعية ال ت

ىل عنهـا َخَتُناسب منها فقط, وقد يـُ لتؤدي دورها بيد املدربني عىل استغالل ما ي;الوسطية السياسية املرحلية
عة وهـي ّ لتستبدل يف حمك االختبار العميل يف املواجهات بني القو باحلركية املتولدة عن السنة املصن..ًمؤقتا

 .سةّعة املقنعة يف احلرب االجتامعية املسيقادرة عىل مواجهة امتداد الشي
ي مــع كافــة نــامذج احلركــة إن الوســطية الــرشعية القائمــة عــىل العــدل االجتامعــي واألدب اإلســالم

ًها املحدودة, وهي يف بالدنا اليامنية أكثر انطالقـا َصَرُم يف استثامر فِهْسُب املرحلة وتِواكُال زالت ت.. املعارصة
َاستثامرا للواقع وجمرياته, ومل جتد املدرسة اإلسالمية مرحلة رًوامتدادا, بل وأكثر  ة يف نرش حقائق توجهها َبْحً

 يف مرحلتنـا الوحدويـة َّإال) املذهبيـة, التـصوف, حـب آل البيـت(الديني وخاصة مدرسة األبعاد الثالثـة 
قة, وقـد اسـتفاد رجـال السائدة اآلن, فهي مرحلة التنفس احلقيقي هلا بعد مراحل التضييق واملحاربة الساب

 ما من انفتاح النظام املعارص عىل كافة نامذج القو الدينيـة والدنيويـة باعتبـار شـمول ٍّدَهذه املدرسة إىل ح
املرحلة ودخوهلا يف املسارب األوىل لسياسة العوملة, فأقاموا ملدرستهم األبوية مظاهر االمتـداد والبنـاء مـن 

ازن املعريف واالجتامعي بـني الـنامذج اجلديـدة املتطرفـة وبـني الـنامذج جديد وأسهموا بجدارة يف إجياد التو
ط املفهـوم يأن تنـشقدرهتا عىل ) مدرسة حرضموت(التقليدية امليتة, وأثبتت مدارسهم األبوية ويف مقدمتها 

ها مـن ًالرتبوي والتعليمي والدعوي املرتبط تارخييا بالسالم والوئام واحلكمة واملوعظة احلسنة, كام كان أثر
 .قبل يف العاملني العريب واإلسالمي
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ها يف الواقـع االجتامعـي, واسـتطاعت يف ْريَر سُّعثَغم تَ االنفتاح راكام استفادت املدرسة الزيدية من هذ
 وفتح أبـواب ,مدة قصرية من إعادة اخلدمة العلمية للرتاث الزيدي ونرش املؤلفات العلمية والفقهية املتنوعة

لقات يف املساجد خمرتقة الواقع املشتبك ومستفيدة من الوضـع املرتبـك, مـع أن مبادئهـا املعاهد وعامرة احل
ة وإعـادة النظـر يف كثـري مـن الثوابـت َاءنـاحلركية التي تعرقل امتدادها العـام تفـرض عليهـا الرتيـث واإل

 .عوبُّ للشً ومفيدةًا األدنى نافعةَهِّدَ إن أرادت أن تبقى يف ح..احلركية
وسطية واالعتدال بمعناه العام قد أعاد يف مرحلتنا املعارصة نفس احلياة لألمة اإلسالمية بعـد َّإن مبدأ ال

حـر ُضيق وشمول حرية, وبرصف النظر عام سبق ذكره من تسييس هذا املبدأ ليصب يف مسارب العوملة وج
 ..ضمن لـه احليـاةالضب فإن املختنق اآليس من احلياة قد يعود له أمله فيها إذا ما وجـد مـن التـنفس مـا يـ

ًفاملرحلة السابقة كانت قاسية الظروف عىل املدرسة األبوية من كل الوجوه حمليـا وإقليميـا وعامليـا, كـام أن  ً ً
ً حمليا وإقليميا وعامليا..املرحلة املعارصة قاسية عىل املدرسة احلركية من بعض الوجوه ً ً.. 
, فهي مدارس الفكر احلركي القـائم عـىل حماربـة ٍوأعتقد أن مفهوم املدرسة احلركية ليس خاف عىل القارئ

 ِّلَ, وتـضييق مـساراهتا, وحتجـيم عيوهبـا, وشـ)املذهبية, التصوف, آل البيـت(وتشويه املعادلة األبوية القديمة 
 .ًب ختفى عىل اللبيب فضال عن املواطن العاديلدعوي يف الواقع االجتامعي ألسباتأثريها الرتبوي والتعليمي وا

 فالقرار .. محلة القرار العامليُّسة, وخاصة ما خيصّجانب واحد من جوانب هذه احلرب املسيويمكن كشف 
مية  مـن متاسـك الواقـع الـشعبي يف الدولـة اإلسـالِاينَعُ كان ي)تقسيم تركة الرجل املريض(العاملي قبل مرحلة 

ىل املعـادل الثالثـي  يف هذا التامسك وحـدة العمـل الـرشعي بـني الـشعوب عـالواحدة, وكان السبب الرئيس
 .واخلارجون عن هذا املعادل املتضافر البد أن يعيشوا عىل هامش التأثري) املذهبية, التصوف, آل البيت(

كم يف دولة اخلالفة اإلسالمية وإسقاط القرار احلامي هلـذه الرتكيبـة ُة احلَوْرُوهلذا فإنه بمجرد انتقاض ع
ق هبذا النظام اإلسالمي من تركيبات مذهبية َِعمل عىل تتبع ما حلالرشعية يف الواقع العريب واإلسالمي بدأ ال

وصوفية وحب آلل البيت وما يتعلق هبم من مدارس وزوايـا ومظـاهر اجتامعيـة وحتـى قبـورهم وكتـبهم 
َّ وهلم جرا, واالستعاضة عنها بالبديل املسي...وآثارهم ً َأكلة القصعة(س احلامي قرار َّ يف اجلسم املتـداعي, ) َ
ًوف إىل جانبه رسا وعالنية الجتثاث املوروثات الرشعية والوضعية وغرس املفاهيم اجلديـدة القـادرة والوق

ع بخـامر محايـة العقيـدة والديانـة َّوفقهائها النفعيني, وكان البد هلذا كلـه أن يتلفـ) أكلة القصعة(عىل محاية 
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ًونرصة اإلسالم حينا, وحينا عىل رضورة حرص العقل املتطور االستفا دة من مظاهر احلضارة املاديـة, ومـد ً
 ... وقد تم ذلك وعىل أفضل الوجوه..آثارها يف العامل التقليدي املتخلف حتت مسمى االستعامر اللغوي

 ... ولألسف..ت الديانة فاليوم نر تسييس مفهوم الوسطية واالعتدال وبنجاح تامَسِّيُوكام س
  ُمَظــــْعَ أُي فاملــــصيبةِرْدَ تــــَنــــتُوإن ك  ٌصيبةُ مــــَلــــكِي فتِرْدَ ال تــــَتْنــــُ كْفــــإن

 

 ةَّاويَدْوَ السَؤُّود والرُّ السِاياتَّ بني الرِ يف املرحلةَونُمِلْسُامل
 بني السنة والشيعة, ال – إن صحت العبارة –َّإن فتح املناقشة بني مسلم ومسلم اليوم حول مسألة الرصاع 

ِرة احلَعيد كُ بل ي..ية السمحةسد حقائق الدعوة اإلسالمُعالج قضية اإلسالم وال جيُي  ِّت لـد كـلُزم ََّقـد والتـَّ
ي إىل مـا افـرتق ِّ االنطـالق املـؤد)وبـؤر( االخـتالف )لَاصْفَم(فريق ضد اآلخر, وخاصة عند االنطالق من 

 : ًختلف فيه قديام, حيث أن سقف اإلسالم املنظم حياة الشعوب ينحرص يف االلتزام بثوابت ثالثُعليه, أو ما ا
 يف مواقفه مع املخالف واملعارض داخل خيمة اإلسالم, وهو ما يـسمى ملسو هيلع هللا ىلصوة برسول اهللا القد −١

 ).املواقف(بـ
حرص املعاجلة يف رفع عقدة النزاع إىل ما قبل مراحل الرصاع, فاألحداث اجلارية بني املـسلمني  −٢

َّفرضت نفسها عىل املواقف الرشعية وصارت بديال مسي ُسا يً تعليـل ث بَّلزم كل فريـق أن يتـشبً
مواقف الفتنة وأسباهبا وإحالتها ال حمالة عىل األوضاع السياسية القائمة آنذاك, أما التكتل مـع 

 ف يف تـاريخ املـسرية اإلسـالمية مواقـاهل التفريط وكـال املـوقفني أفـرزأأهل اإلفراط أو مع 
 ..ًخطرية وانحرافات مثرية تتناىف أساسا مع مبادئ اإلسالم ذاهتا

 )و الشأن أنفسهمُولُأ(طريف اإلفراط والتفريط مواقف االعتدال والتوسط التي رسمها مع العلم أن بني 
من أئمة آل البيت وكبار علامء األمة ومرجعياهتا, ومواقف االعتدال والتوسـط حفظـت عقـالء األطـراف 

وجمريـات تن بـني املتعـصبني لألحـداث ِ الفـْلتَعْشـَة التـي أّورجال اإلسالم وكبار األئمة من الفتن املضل
ًالتحريش, وحفظت أيضا منهج السالمة إما بصمت رجاله, أو بانتقاهلم من مـواطن التحـريش والفتنـة إىل 
ًغريها مع التزامهم بالتوسط واالعتدال املرشوع بعيدا عام رسمته األحـداث مـن املواقـف املؤديـة إىل لعـن 

 .وتكفري هذا لذاك أو ذاك هلذا
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حاملـة لـواء والعباسية ة من تعليلهم مواقف املدرسة األموية َّنُملنهج أهل السبني ِارَحُ املُلقد انطلقت ألسنة
َامللك الع اكمة التي سلبت آل البيـت مـوقعهم احلسياسة ال ثمرة مؤامرة )السنة واجلامعة( وجعل مبدأ ,وضُضُ

 ..شافعية وحنبليـةة من حنفية ومالكية وّمن القرار ثم االستقرار, وهبذا التعليل املغرض صارت املذهبية السني
ًجزءا ال يتجزأ من املؤامرة عىل اإلسالم أو هـي ثمـرة مـن ثمـرات امللـك العـضوض  ..من وجهة نظر أولئك

ًأيضا لد املعارضـني هلـا مـن واقـع األحـداث التـي  لسنة املحاربني للشيعةأاجلائر وحمسوبة عليه, كام تنطلق 
ذات العالقـة  من إفراطات األحكام املبثوثة لد الـشيعة اللعن والتربي وما يشاهبهأفرزت مبادئ التقية وفقه 

دائي بـني َكـام العـُن الرَّومـن هـذا وذاك تكـو)كربالء( سبيئة وفقه ما بعد املرحلة الكربليةباملدرسة الاملبارشة 
 .املسلمني داخل اخليمة اإلسالمية الواسعة

أئمـة (دلـة ورجولـة كاملـة هنجهـا مواقف عا) سنة وشيعة(بني رصاع هاتني املدرستني ما مع العلم أن 
, وعىل مواقفهم ورجولتهم كان املعول واملوقف املفضل, وهبم حفظ اهللا احلـق مـن )العلم والدين والنسب
س واالبتذال ومن بني مواقفهم ورجولتهم برزت املذهبية الـسنية املعتدلـة داخـل يالزوال والدين من التسي

رد عن اآلفـات لـد أمثـاهلم مـن املحبـني واملتعلقـني بـذوات آل ع النقي املجّدائرة الشعوب كام برز التشي
 .البيت

ها, وهو أسـاس القاسـم ّرق التعليل للمجريات كلُق طَرتْفُإن هنا مفصل هام وخطري يمكن أن يكون م
 . املتنازعون إىل اليومُهَدَقَاملشرتك الذي ف

 وليس فقه األصول,    ..ه األصالةْقِإنه ف
 ة, ّفقه اإلمامي وليس   ..وفقه اإلمامة
 داعي, َّوليس فقه الت  ..وفقه الدعوة 
 .وليس فقه التمذهب  ..وفقه املذهبية 

ب رؤية جديدة خارج ِوعَتْسَاملدروس أن يّالطبعي غرق يف التعصب املوروث والفقه َتْسُويصعب عىل امل
ُرتَا مهنـْوَا كهتّنام جـدشار إليها ليست جديدة وإُ والرؤية امل..دائرة املألوف لديه وما عاش وترعرع عليه وكـة ْ

ج عنهـا مـن مواقـف ومـا يرتتـب ُتْنـَه األحداث اجلارية وما يْقِعاض عنها بفَتْسُ وم..لد األطراف املنفعلة
, واشـتبك املنـدفعون »واخـتلط احلابـل بالنابـل« وكـام يقولـون ..عليها من فتاو طارئة وترشيعات ناتئة

 عـشية اشـتباك ملسو هيلع هللا ىلصً أن نعـود مجيعـا إىل مـا قالـه َّنهـا وال هـوادة إال مَاكَكـَسة ال فّواملنتفعون يف حرب مسي
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ُدثا معينا كـاد أن يَ بعضهم البعض عند افتعال الشيطان حَّاملهاجرين مع األنصار ومحلهم السالح ضد ً فجـر ً
 .»..ةَنِتْنُا مِّإهنَا فَوهُعَم? دَالْسِ بعد إٌليةِاهَجَأ«: راحِاملوقف وينبش اجل

ه االقتداء باملتبوع األعظم, ثم االقتداء بخلفائه الراشدين املهديني, وقد قال فيهم ْقِو فإن فقه األصالة ه
 مـنكم ْعـشَواجـذ, فـإن يَّالنوا عليها بُّضُاشدين املهديني من بعدي, عَّاء الرَفَلُة اخلَّنُتي وسَّنُعليكم بس«: ملسو هيلع هللا ىلص
ً اختالفا كثرياَريَفس ً«. 

ًهـا, خالفـا هليـشات األسـواق َّقالء يف مراحـل االخـتالف كلُة العَوْدُواخللفاء الراشدون املهديون كانوا ق
وجمموعات النفاق واالرتزاق, فهؤالء اهليشات جتاوزا احلدود, وحققـوا للـشيطان املقـصود قبـل بـروز رصاع 

ن ّس بقتل اإلمامني اخلليفة الثالث والرابع, وما ترتب عىل هذا االنحراف اخلطـري مـن تكـوّالسنة والشيعة املسي
نفسها عىل بقية األطراف فـيام بعـد الطابور الثالث املتبني كافة املواقف االنفعالية واآلراء االرجتالية التي سحبت 

  )١(ّ إىل بدء بروز املرحلة الدجالية من داخلها يف فقه التحوالت وعالئم الساعةملسو هيلع هللا ىلصّوالتي نبه النبي 
عهـد التـدوين خدمـة للتـرشيع واألحكـام  علمية برزت يف ٌوأما علم األصول أو فقه األصول فقواعد

 ..وقوانني الدولة اإلسالمية الكرب يف مسائل احلالل واحلرام
ريض −ثية املنصوص عليها يف الكتاب والسنة آلل البيت الكـرام اوأما فقه اإلمامة فهو فقه املراتب الور

هم بالعلم والعمل حيـثام كـانوا  عند كامل نسبة اخلالفة املعنوية لد صدورهم وأئمت−)٢(اهللا عنهم وأرضاهم
 ال فرق بني حنفـيهم ومـالكيهم وشـافعيهم وحنبلـيهم وإمـاميهم ..من املذاهب السليمة واخلالفة احلكيمة

ًوزيدهيم وهلم جرا دح باملذهب وال تلزم الواصـل إليهـا أن يـتخىل عـن مذهبـه َقْنَ حيث أن اإلمامة ال ت...َّ
مي املعروف باإلمامية, فاإلمامية مـذهب إسـالمي بـرز يف مراحـل ًاإلسالمي لريجع مثال إىل املذهب اإلما

ًالتكوين للمذهبية اإلسالمية ومل يكن موجودا من قبل مثله مثل غريه من املذاهب األخر, فهو ليس بديال  ً
ُعنها وال وارثا هلا وال هي بديلة عنه وال وارثة له, ومل ي  فقهي أو أصويل بعينـة وإنـام ٍ بمذهبملسو هيلع هللا ىلص النبي ِوصً

                                                 
 .ف أبو بكر العدين بن عيل املشهورفقه التحوالت وعالمات الساعة, للمؤل) 1(

جمموع ما نصت عليه األحاديث واآليات يف رشف اآلل وخصوصياهتم الرشعية ووجوب حمبتهم ..  فقه املراتب الوراثية )2(
وتفرس املراتب الوراثية بأهنا .. ٍوتقدمتهم ويف ذلك ما يشري إىل أهليتهم الرشعية حلفظ الدين والقيام بأمره عل ورع وتقى 

وهـي تـوازي مفهـوم مرتبـة .. الستعدادات العلمية والعملية املوصلة للوارثني من آل البيت البلوغ إىل مرتبـة اإلمامـةا
 اهـ... االجتهاد عند األصوليني برشوط عديدة ليس هنا موقع بسطها
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 بالذوات, ورفع قدر العلامء واألولياء عنـد االلتـزام بـام هـو أقـرب إىل االهتـداء واالقتـداء يف كافـة َّىصَو
ًعامل قريش يمأل طباق األرض علام«احلاالت مثل قوله  , فهذا ال يعني وجوب االلتـزام بمـذهب الـشافعي »ِ

 األمة يف مذهب بعينه دون غـريه حتـت أي مـربر أو ْرشَ ال جيب ح وكذلك..ًدون غريه تبعا لفهم هذا النص
−فاملـذاهب . .ً فهذا ال يمت إىل اإلسالم احلق بيشء أبدا, وإنام يمت إىل طبيعة املتعصب واملتعاطف..حجة

ًسلم يف أمر دينه نصا واستنباطارف عىل ما حيتاجه املعد والتّ للتعب−كام سبق الذكر واإلشارة ً.. 
َّ أحدهم أو أكثر يف كتاب اهللا وسنة نبيه ومواقفـه جيمـع اهللا بـه ُاهَتْؤُفهو فهم ي) اإلمامة(ملراتب وأما فقه ا ُ

بـاع ّسن اتُ هللا وحـٍ ومراقبـةٍ وعبـادةٍمْلـِ وحٍلـمِ مـع زيـادة ع..أمر املسلمني ويصلح اهللا به أمر الدنيا والدين
 .ةّته التعبديّ برصف النظر عن نموذج مذهبيملسو هيلع هللا ىلصلرسوله 

, ويربطـون )اإلمامـة( يف تفسري معنى ًة وخاصةّة األنانيِّون بعلُابَصُبون لفكرة املذهب الواحد مفاملتعص
 , )الشيعة(بينها وبني اإلمامية كمذهب, وهذا خطأ فادح يف التعليل الرشعي كام هو خطأ املفرسين لكلمة 

, , وعندما صـارت اإلماميـة )١(م آلل البيت وليس اسم آلل البيت أنفسهِّحبُ عىل املق يطلٌفالشيعة اسم
ُمذهبا كغريها من املذاهب برصف النظر عن الصواب فيها واخلطأ س ميت مذهب الـشيعة, وربـام كـان مـن ً

أهل البيت من تبنى أو ارتبط باملذهب اإلمامي نتيجة الدراسة واملواطنة واملالزمة يف البلد واملكان أو االنتامء 
 اآلخـرين وإنام اإلشكال واخلطأ يف إلغـاء مـذاهب ..ثري وال غبار عليهالتارخيي ملوقع املذهب وبيئته وهذا ك

ْوربطها بسياسة امللك العضوض  وال ناطق باسم آل البيت املظلـومني  مذهب حمددواستبدال ذلك بمذهب ُ
وتعليالته التي ارتبطت بأحداث التاريخ وتقلباته هـي ذهب يف معلوماته ومواقفه صار هذا امل امَّنأوك.. غريه

ًورافـدا الدمويـة ّلتفسري األمجع واألتم لكتاب اهللا وسنة نبيه وهبا صـار القـرآن والـسنة مفـرس لألحـداث ا
 .. بني املتصارعني عىل احلكم ومنهجة العلمَّللجنوحات الذاتية واألخطاء الطبعية

ِّوكام حصل هذا لد املفرطني واملفرطني َِ ْ ُ املحـسوبني ومنهم مجع من .. من املذاهب اإلسالمية األخر
 ..وما تالهاعىل مرحلة امللك العضوض 

 الفـصل يف )آل البيـت( فيهم الغث والسمني واخلطأ والصواب ومنهجنا نحـن ..فأهل السنة واجلامعة
 .االختالف بمواقف التوسط واالعتدال بني طريف اإلفراط والتفريط

                                                 
  والزيدي وغريهاًألن مسمى اإلمام آل البيت كان سابقا للمذهب اإلمامي واحلنفي واملالكي والشافعي واحلنبيل  )1(
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لبيـت فـيهم الفـصل يف واإلماميون الشيعة فـيهم الغـث والـسمني واخلطـأ والـصواب, ومنهجنـا آل ا
ان َوفُجاة من طَّن النُفُ ألن آل البيت س..االختالف بمواقف التوسط واالعتدال بني طريف اإلفراط والتفريط

 .»رتيت آل بيتيِوع«: ملسو هيلع هللا ىلصاالختالف والرصاع, وهذا هو املقصود من قوله 
ًعـصبهم سـببا مـن ب هم الذين جعلـوا مـن مـذهبهم وتّوا بآل البيت نحو الكتلة والتعصُحَنَفالذين ج

أسباب التحريش والفتنة بني املصلني, وقد جر مثل هذا يف سابق التاريخ أبان معركة اإلمام عيل ريض اهللا 
د الشيعة كتوجه وليس كمذهب يف قضية التحكيم وألزموا اإلمام الرضوخ إىل ّه, عندما تشديعنه مع معارض

شري إىل موقـف رفـع املـصاحف عـىل ُ يـ»لِاطـَ هبا بَيدِرُ أٍّقَ حُإهنا كلمة: احفظوها عني«: لصلح, فقال هلما
ًالرماح مطالبني كذبا بتحكيم كتاب اهللا, فكانت هبذا املوقف دائرة اهلزيمة باسم الصلح الـذي أراده الـشيعة 

 ..أهل البيتإمام رده ُومل ي
ْلعرفـوا كيـف جيـوا عن العواطف واألفكار الذاتية املسبقة ُدَّولو تأمل العقالء مثل هذا املوقف وجتر  ُحَرُ

 فيهـا َبَلَة غّة ليس لإلسالم فيها ناقة وال مجل, وإنام هي نعرات طبعيِاهبَشُ البيت اليوم بمواقف انفعالية مُآل
 .عية واآلداب اإلسالمية وآل البيت منها براءرشحتكيم الطبع وترجيح العصبية الذاتية عىل املواقف ال

وبني النـاس ويرتقـي ة  بوسائل احلكمة واملوعظة احلسنة وأساليبها املتنوعمَّ يلٌلمِعوة فهو عَّه الدْقِوأما ف
املدينـة أبـان نـرش دعـوة يف  ملسو هيلع هللا ىلصعند احلاجة إىل املجادلة بالتي هي أحسن وأساس هذا الفقه مواقـف النبـي 

اإلسالم بني الكفار من قريش واألعـراب وجمموعـات أهـل الكتـاب وبـني املنـافقني الغـارقني يف اإلفـك 
 .ع والكذب والتمويهواخلدا

وهبذا العلم من فقه الدعوة ينطلق الداعي والراعي يف معاجلة الشعوب اإلنـسانية هلـدايتها إىل اإلسـالم 
 .ومعاجلة املصلني جلمع كلمتهم عىل قواسم اإلسالم املشرتكة

َربَأما فقه التداعي فهو ما ع طـرية يف  ومـا يتفـرع مـن هـذه الـسياسة اخل)أكلة القصعة( بسياسة ملسو هيلع هللا ىلص عنه َّ
سهم ُ وكيـف تـ,ان القرار العاملي وهيمنة القرار العلـامين والعـومليَدْقُمسرية العامل العريب واإلسالمي عند ف

ي براجمـه ومناهجـه يف الرتبيـة والتعلـيم ّاألنظمة ذاهتا ورؤوس احلركة يف العـاملني بخدمـة التحـريش وتبنـ
رسة اإلسالمية وحتويلها إىل برنـامج عمـل حتـت واإلعالم وغريها, لينجح املستثمر اخلارجي يف تفكيك األ

ًفيتم له االخرتاق بوسائله ومسائله حـاكام ومهيمنـا عـىل الـشعوب وحمطـام رشف عزهتـا ) ّفرق تسد(شعار  ًً
 .ْلِعُبدينها ووطنها ووحدهتا وقرارها وقد ف
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سـالم عيـة لنـرصة اإلومن نامذج فقه التداعي هتوكات بعـض األنظمـة املعـارصة ورؤوس حركتهـا دا
 املذهبية ِبْلَ ولكن عىل حساب س; أو هتديد أعداء األمة من اليهود احلاقدين والنصار املستعمرينوحماربة

س الذي يستثمره الشيطان ووكالؤه, وال تبني به ّالسنية وإبادة أتباعها وهذا جزء من برنامج التحريش املسي
َجبا تَ رْشِلة وعِأمة وال يتحقق به نرص لدين وال م ًًجباَ عر... 

 منهج أهل السنة بفقه التداعي ومل تقم له من بعد هذا قائمة, وكانت إصـابته بتـآمر األمـم مـن َيبِصُلقد أ
يها اإلسالمي, وتبوأ وكالء األكلة عىل مواقع القرار املجزأ حتت ِامَقوط حُ عىل قرار اخلالفة وس)أكلة القصعة(

ًيعا عىل حتقيق مرحلة الغثاء والـوهن بـإرادهتم وحينـا بغريهـا, ًجيال بعد جيل يعملون مج) األمم اآلكلة(محاية  ً
روة عروة وحتقق ما تنبأ ُ اإلسالم عَرُ, ونقضت ع)١(حتى انقسمت السنة عىل نفسها بفعل السياسة والتحريش

ىل ّإذا وسـد األمـر إ: وكيف إضاعتها? قال: قال. ّإذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة«:  حينام قال لإلعرايبملسو هيلع هللا ىلصبه 
 حتـى الغثـائي ه فقهَّ, وقد فعل ذلك أكلة القصعة فوسدوا األمر إىل غري أهله, فاتسع التداعي وامتد»غري  أهله

ى قبـول َأبَقنعـة وتـُازع الـشيعة املَنـُجاء عرص االنكشاف وبروز العورات ظاهرة للعيان, فإذا بالسنة املصنعة ت
ل هـذه ثـًالشيعة, وقد أرشنا سلفا إىل تفـسري اإلسـالم مانتصاراهتا يف لبنان وفلسطني بمجرد كوهنا انتصارات 

ة كل مسلم أو جهة يتحقق عىل يدها ذلك النرص حيث َارصَنُالظاهرة فاجلهاد يف سبيل اهللا قاسم مشرتك جيب م
 .ال عالقة هلذا باملذهب, وإنام عالقته بحسن االستعداد والكتامن وعدم اخرتاق الغري

 عـن حقيقتهـا الغائيـة يف مرحلـة ْرِسفُاع الـزمن ومل تـَنِألهنا ال زالت حتت ق ..وقولنا أهنا الشيعة املقنعة
 فيكـون هبـذا .. فربام استفاد البعض من شعار اجلهاد ونجاح موقفه ليعزي ذلك إىل املذهب ذاتـه..التداعي

 .. ولألسف..دور خطري من التحريش بني املسلمني
سالم املشرتك لد املسلمني وال خالف بني املـسلمني عليـه  اإلُ عنه بفقه املذهبية فهو قاسمَّربَا عَوأما م

ؤثر ُات املحدودة التي ال تـَوقُرُات واخلَونُعَ ما كان بني األتباع من الرَّه إالّعرب التاريخ اإلسالمي املذهبي كل
 بـل وعاشـت املـذاهب ;عىل القرار اإلسالمي يف العلم وال تؤثر عـىل سـالمة العالقـة بـني أهـل املـذاهب

 .ع وغالة املعارضني هلمَّتعارضة يف هذا اجلو الرحب متجاورة املكان والزمان, كام هو لد غالة التشيامل

                                                 
صـوفية .. وأما غريهـا مـن املـسميات أخـر .. ُ وصارت السنة يف لغة اإلعالميني املدرسة التيمية الوهابية السلفية فقط)1(

 اهـ...وأمثاهلا من مدارس اجلنوح واالنحراف.. وقبورية
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 وبروز أثر االستغناء من الغري املؤدي إىل الطغيان, لسلطة وامتالك القرار ا أن اخلطر يبدأ من مستوَّإال
َكال إن اإلنسان ليطغى﴿ ْ َ َّ ََّ َ َْ ِ ِ َن رآه استغنىأ. َ ْ َ ْ ًفالذين يمتلكون موقعا من السلطة يف عرص ما قـد يتجـاوزون  )١(﴾َُّ

 وربام أجربوا الغري عـىل الـصمت املطبـق والعـيش عـىل ..احلد يف املعاملة مع من خالفهم املذهب والفكرة
 .حساب سكوته, واألمثلة يف تارخينا اإلسالمي كثرية ومتعددة

 الـشعبي يف املجتمعـات إال وذهبت عن موقعهاٍّد ما إىل حة اليوم قد متزقت ّوإذا ما كانت املذهبية السني
 املواجهة مع الشيعة املقنعة ومصارعة هلـا ُ هي اليوم رائدة−ًكام أرشنا إليها سلفا−فإن السنة املصنعة .. القليل
َ أمرا كان م اهللاُِيضْقَإىل أن ي  .)٢(ًوالُعْفً
لمني يف مـدارس العـرص وكليـات التعلـيم  التمذهب فهو الرائد السائد اليوم ونر غالب املـسُهْقِأما ف

 ..وال يلتزمون بقول حمدد أو مذهب واحد مسندانتقاء يتمذهبون كل يوم بمذهب وينتقون العمل باألقوال 
راحـل ًمذهبية ويرغبون يف اخلروج مـن دوائـر االنـتامء الـرشعي تبعـا لثقافـة املَّبل هم اليوم يدعون إىل الال

نحن ال نعرتف باملذهبية وال بالـصوفية «: تى قال أحدهم يف جممع لرفاقهورعونات اجلامعات والفصائل, ح
 .» نقطة هي أساس منطلق الفكر احلزيب اإلسالمي املعارص٢٠ باملشاكل, نحن نعرتف بـمشحونةفهي 

واحلل .. إن الفكر املذهبي فكر طائفي وعنرصي قد أسهم يف إشعال الفتن داخل الشعوب : وقال آخر 
 .ة وطنية مشرتكة سزام باملنهج الديمقراطي القائم عىل التعددية وقبول اآلخر ضمن سياااللت: األمثل 

األفكار املستوردة يف العاملني العـريب بعد أن صارت .. وكل هذه األقوال حجة عىل اإلسالم واملسلمني 
المية يف إحيـاء بيـنام تفـشل األمـة اإلسـ.. واإلسالمي قادرة عىل احتواء الرصاع بالقاسم السيايس املشرتك 

 ..القاسم الذي جعله اهللا يف احلياة أنموذجا للعدل والسالم واملحبة والرمحة .. القاسم الديني املشرتك 
 ..وإحباط .. وهل بعد هذه اهلزيمة من هزيمة 

                                                 
 .٧−٦: سورة العلق) 1(

ًما يدور يف العراق اليوم مثاال بينا عىل ما أرشنا إل )2( ًيه من متزق الـسنة كمجموعـة أمـام اعتـداء الـشيعة كمجموعـة أيـضا ً ُّ
ّر املعركة وتنفيذ سياسـة فـرق تـسد ً عامليا عىل استثاماملتضافرةمذهبية حتت رعاية القرار الكافر املتمثل يف القو املشرتكة 

  .ساء علموا ذلك أم مل يعلموه ليخرس اجلميع رشف عالقتهم األبوية ويعملون حلساب الشيطان يف إقامة مملكته األنوية 



 ١٤٣٤ نسخة قيد التعديل واملراجعة                                                                                             املواجهة السافرة
 

)٤٣)٤٣

َهلَّ أوِهِ بَحُلَام صِ بَّة إالّ هذه األمُرْمَ أَحُلْصَ يْنَل  اُ
يغة احلل, وختـبط اجلميـع يف افرتاضـات العـالج وفـق الفقـه إن مشكلة األمة اليوم تكمن يف ضياع ص

 ُالتجريبي لألمور كام هو حال املرىض املعتمدين عىل افرتاضات األطباء الشعبيني التجريبيني, حيـث يلعـب
 .لَ األول يف النجاح والفشر الدوُّاحلظ

ر املفكـرين اإلسـالميني أويل  املؤلفات املتنوعة ذات الصبغة الفكرية من وجهات نظنامذجلنا ّوإذا ما تأم
االنتامءات املذهبية أو املؤلفات من وجهات نظر غري املذهبيني مـن أويل األفكـار املعارضـة, نجـد التنـاول 

 كان غالب هـذه املؤلفـات يبـدأ يف كام االنفعاالت املتوارثة عرب املراحل املتقلبة, ولربامُ رَّالفكري ال يتعد
ن املوقف املعـارض لـه, ومقتـضيات حـوادث مرحلـة ّ أو تكوهن مذهبّتكوالتشخيص ثم املعاجلة من نقطة 

 . وإليه  منه..املنطلقات احلادثة فيه
ون بالتصوف وثوابتـه, حتـى أنـه ُهْرَ م)اإلسالم وتصحيح مستقبله(من جيعل .. فهناك عىل سبيل املثال

ً ومستقبال مرهون بامتالك آل ً عىل أن إسالم الصوفية هو احلل, وآخرون يرون أن سالمة األمة حارضاُّيرص
ًالبيت النبوي قرار احلركة, بينام ير غريهم أن احلل األمثل يكمن يف عزل األمة متاما عن الـرصاع الفكـري 

 ..أو غري إسالمي ًاملذهبي واستبداله بالفكر احلركي احلزيب إسالميا, 
اإلرهاب املحيل واإلقليمي العاملي, ًوالعومليون املعارصون يرون اإلسالم وجمموعاته جزءا ال يتجزأ من 
ُوالبد إذا من حمارصة البؤر احلركية يف العامل اإلسالمي وتذويبها يف األ طر السياسية املربجمة ألحكام السيطرة ً

 .سةّعليها من جهة, ولتوجيهها عند احلاجة وفق املسارات املستثمرة يف املراحل املسي
 عن وجهة نظره أو تصوراته التـي ينطلـق مـن ٌ أحدَّلن يتخىلسهم يف تعقيدها وُمة ونزوهكذا نعيش األ

 ملسو هيلع هللا ىلص مواقـف النبـي تزات األحـداث وليـسفـر ألن دافع املواقف م..خالهلا لتفسري احلياة وما يدور عليها
 .كمبعوث مرسل يرجع األمر كله إليه يف الصواب واخلطأ والنجاح والفشل

 بـاختالف وجهـات نظـرهم وسـيلة إبلـيس يف وهذا األمر أد بالرضورة إىل أن يصبح سلوك اجلميع
 ..ً وهلذا يدافعون دائام عن وجهة نظرهم بحامس..وربام هم ال يعلمون.. إنجاح مرشوعه األنوي

ّ يوما كتاب ألحد املفكرين املنسوبني ملدرسة آل البيت اإلماميِينَاءَلقد س  وهو يرسـم مـستقبل األمـة ..ةً
ر الـصحابة املتلقـني رشف الـصحبة َّ ويـصوملسو هيلع هللا ىلصفـاة رسـول اهللا من خالل أحداث التاريخ اإلسالمي بعد و
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 ومن ثم يضع معاجلة املستقبل يف يد أشباهه وأمثاله عـىل أسـاس ..باللصوص واخلونة وطالب املال واجلاه
 مـساحة العـامل – من وجهة نظره –ًإعامل السيف وإراقة الدم انتصارا للمظلومني من آل البيت, حيث ير 

 .ّوبني العباس ملوثة بانحرافات الشيخني وبني أمية العريب واإلسالمي
.. رية عـىل اإلسـالم والديانـةِمـصريية قوامهـا الغـقناعـات والطامة الكرب أن هذه األفكار نابعة من 

 ومل يقـم ..ومواقفه الرشعية من األحداث والتحـوالت ملسو هيلع هللا ىلصواإلسالم والديانة إنام صلحت باملتبوع األعظم 
ومـا .. التخوين والتكفري والترشيك واللعن والـشتم الفتن وما ترتب عليها من  اإلسالم والديانة بحوادث

ول عـن تـاريخ الـشعوب وأمانـة الرسـالة إىل ؤبل أن عودة املفكر املـس.. ِشاهبها من طفرات الطباع الذاتية
عـالج د الَجـَوَ وكيف حيقق مطلبه وحاجته أمـام الظـاملني ل,مواقف الرسالة ذاهتا يف ضبط عواطف املظلوم

 املعاجلـة, ال ديـن ُ ألن اإلسـالم ديـن..ة والقفـزات النوعيـةَّبعيَاألنجع واملوقف األنفع من التصورات الط
ًالسفك للدماء, بل حتى آل البيت أنفسهم وخاصة أئمتهم األعالم بـدءا باإلمـام عـيل بـاب مدينـة العلـم, 

ًوصوا ولدا وال حمبـا أن ينتـرص لـذواهتم أو أن ًوهناية بمن جاء من بعده مل يطالبوا أحدا بالثأر حلقوقهم ومل ي ً
ًيطالبوا منافسا أو مغتصبا بإعادة حق من حقوقهم غمطهم فيه حاكم أو تغاىض عن اإلشارة إليه عـامل, فقـد  ً

صارع يف سبيل الدنيا وما فيها, وما كانت مواقفهم التي ُنازع أو تُ تنكانت نفوسهم ريض اهللا عنهم أكرب من أ
ُ مثـاال للعـدل والـصرب وحـَّ ما إالٍ عند فقدانه لسببأوال امتالكهم للقرار فت عنهم يف حعر سن املعاملـة, ً

 .ً, واملبغضني معاسن العاقبة, وهذا هو املنهج املفقود لد املحبنيُواب وحَّوالنظر إىل ما عند اهللا من الث
وتعقب وتربص وخـداع ومتويـه  لت الطريق إىل كراهية وحقدَّة حتى حتوّ املحبون بقافلة املحبَطَرْفَلقد أ

 محلوها آل البيت َّيلة افتعلها لإلغواء واالحتناك والبرت واالجتثاث إالِة, ومل يرتك هؤالء للشيطان من حَّقيَوت
الرمحن بـن عـوف وغـريه, وكأننـا نعـيش  ومن يف دائرهتم من الصحابة كعبـديف سبيل ثأرهم من الشيخني

َا ودَدْقِقيه حن من مفاهيم أتباعه ومعته وتسقيًجاهلية دموية جديدة حتمل اإلسالم رسام  .ًماً
رك الـدم ِ أن جذور املشكلة كانت أليمة ومفجعة حيث شهد املحبون آلل البيـت بـ−واهللا أعلم−ويبدو 

َد الرؤوس التي قام هبا حكام امللك العضوض من أغيلمة قريش ومن شـايْصَوح عهم يف العـصور الغـابرة, ُُ
ُنفوس, وأوغروا صدور األبناء واألحفاد حتـى صـار كـل يشء ينتمـي ملرحلـة امللـك اء يف الَدِفحفظوا الع
ْوضا وحمُغْبَالعضوض م َ وا عـرص بنـي ُبَارَ الذين ح)الشيعة(نموذج أًوبا عىل سلطان املرحلة وقادهتا, وهذا ُسً

ة والبيعـة أليب بكـر , أما الذين تناولوا مرحلة اخلالفة الراشدة ذاهتا فقد جعلوا من السقيف وبني العباسأمية
ًوما ترتب عىل ذلك خيانة وكفرا ونكثا للعهد وخروجا عن اجلادة, مع أن الصحابة األجالء وهم احلجـة يف  ً ً
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ُالقبول والرد مل ينكر منهم أحد مواقف اخللفاء ومل جييش أحدا منهم جيشا حي ً ارب به من خالف أو بايع أليب ً
ُهللا عنها وال اإلمام عيل كرم اهللا وجهه فتو كفر وال مبكر وعمر وعثامن, ومل تصدر الزهراء ريض ا وق من ُرّ

ر املـسلمني ُطـة بعـد أن انفرطـت عـِّين يف حق أجالء الصحابة, وإنام جاءت الفتـاو واملواقـف املفرِّالد
هـا وعنـدما اشـتد أوار الفـتن وبـرز النفـاق والـشقاق وتـدخل الـسبئيون َّوذهب نور اخلالفة الراشـدة كل

الة املرجفني من األعراب والـشعوبيني مـن سـائر األمـم, وهـذه مراحـل أخـر قـد أداهنـا ُوغواخلوارج 
 ..., وحدد الفساد يف رموزها ورؤوسها وأقامعها املتلونني, والعياذ باهللاملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى 

م ِّضِ يف خـُعَبَّع املواقف من آل البيت ريض اهللا عنهم إلقامة احلجة وسن منهج االقتداء املتّوبرز فيها تنو
 اإلمام عيل أمجع القوم عىل خالفة اإلمام احلسن ريض اهللا عنـه, ِلَتْقَك عن بينة, فبعد مَلَ من هَكَيهلِالفتن, ل

ً اإلمام احلسن اخلطر ماثال بني عينيه من طريف اإلفراط والتفريط فاختـذ موقـف االهتـداء واالقتـداء, َدِهَوش
 وهـو ..نن اخللفـاء الراشـدين املهـدينيُة مـن سـَّنُ كـس..وهذا ما نحن اليوم وقبل اليوم بصدد اإلشارة إليه

ًه وإنام اختـذه قـرارا ذاتيـا أغـضب عليـه شـيعته َّاملوقف الذي مل يسترش فيه اإلمام احلسن شيعته وال من أحب ً
ِ يف صفهِوأتباعه ومل يبق ًهذه مواقفنا أمام الفتن نحن أهل البيت قديام وحديثاو أهل بيته, َّ إالِّ ً. 
 .. برصف النظر عن املكاسب التي اكتسبتها مدرسة امللك العضوض..ذا املوقف نقطة التحولويعترب ه

ً وبرصف النظر أيضا عن اخليانات املتالحقة من طالب السلطان ..والنكاية التي وقعت فيها شيعة آل البيت
 .شاق امللك واحلكمُوع

ات املتخذة يف طريـق أكـابر آل بيـت النبـوة َيانِ وخاصة عند النظر إىل سلسلة اخلٌةَِملْؤُإن وقائع التاريخ م
 هم, َّومن ارتبط هبم وأحب

وم األحكام وعـي م والتثبت والرتيث يف شأن إصدار ع, األوراق حرامُطْلَ اإلنصاف واجب وخَّولكن
 وأسباب احلـروب ال تـصدر مـن مـسلم ملثلـه, هـذا خمـالف ..ثَرْوُ يف اإلسالم ال يُدْقِمو ووراثة, فاحلُوس

َوال تزر وازرة وزر أخر﴿ص وملواقف الدعوة اخلامتة للنصو َ َ ُْ ْ َُ ِ ٌ ِ َ َِ  هبذه العيوب واألمراض املتداولة ِّ, وكأين)١(﴾َ
اليوم قد أخذت عىل املتدين رشف ديانته وألصقته باجلاهلية وموروثاهتا, فاحلقد الطـائفي يعـصف بـالعلامء 

ُّفضال عن الد ِا ال توبـة منـه وال حَزَمْغَية صار ممهاء, والنظر يف العيوب واألخطاء التارخيً ح يف ْفَلـم وال صـً
 .شأنه وال رجوع

                                                 
 .١٦٤: سورة األنعام) 1(
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الغليان دون أن تفكر يف العاقبة والشيطان يشب النار حتت الرجل املنصوب لتشتغل الشعوب هبذا 
در املنصوب وما فيه وأن الذي هو فيه حلوم الشعوب اهلالكة ِاملصري بل حتى ال تفكر يف حمتو هذا القو

 ... ورجله حتى صارت وجبة الشيطان الدسمة يف معركة الغليانبخيلهلب الشيطان عليها التي ج
لو افرتضنا أن قاتال ما حتمل مسئولية مقتول, وكان أهل القتيل يطالبون بالثار وال يطالبون .. نعم 

ّبالقصاص, فمن يكون املهدد يف هذه القضية  د يشمل إن التهدي: ُوما احلكم فيها? واإلجابة الصحيحةُ
ُاجلميع, إذن فهذه قضية قبلية عنرصية جاهلية وال عالقة هلا باإلسالم وآل البيت وهلذا ففي عرف القبائل 

أي عوامل –إليقاف خطر النزيف ويلقون بوجوههم البد أن يتدخل بعض الوجهاء ورؤساء العشائر 
وتنتهي املشكلة وتزول  فيقبل أهل املقتول وجوه الناس لرشفهم وعزهتم ورجائهم –الصلح وأسبابه 

الضغائن وتعود األمور إىل جمارهيا, وهذا شأن قبيل وحكم قائم عىل العالقات البدوية ولكنه انتهى وتوقف 
ْ بمثل هذا التدخل والوجاهةأثره ِ. 

ه ومل تتوقف فيها قضية َتْنَله اإلمام عيل ريض اهللا عنه فلم تْبَل قِتُقوقد  ًوأما قضية مقتل احلسني مثال
يف القريب والبعيد بل حتولت  وبني املطالبة بدمه املقتول والشهيدعد مسافة الزمن بني ُببالثأر برغم البة املط

ً بدءا بالقرار ذاته أبناء الديانةيف كل يشء لت َمَكر واألنثى وشَّإىل تأجيج نار تشب يف الكبار والصغار والذ
َبكل من ينتمي ملذهب أثه من املسلمني وهناية ِرَومن ي ُّهل السنة يف العامل ولو كان من آل البيت األطهار, ّ

 أليس كذلك?.. وهذا من أغرب وأعجب ما عرفته اإلنسانية يف تاريخ األحقاد والثارات والعصبيات
ُّالتعلق عن املحبة والرجوع عن  −ُّ كام يسمون أنفسهم −  )١( لسنا بصدد إلزام املحبني آلل البيتإننا 

ًحتى ال تصري قضيتنا ثأرا قبليا وعمالالدموية املطالبة د التوقف عن املحمود, وإنام نحن بصد ً  يشغلنا ً انتقائياً
صدور األتباع واألشياع, فهل يف هذا التأجيج وجه رشعي من تأجيج ,  وما ترتب عىل ذلك احلسنيِمَبد

يسهم يف تدويل عن قضية الثأر والدم ويقلق الشعوب اآلمنة و يعربأم هو مبدأ طبعي .. يف مبدأ القصاص
ّالقضايا وحتجيم عيوب األمة, إننا نبحث عن حل, ونود أن نتنازل من أجل سالمة األمة ألن الكثري يقرءون 
ًالتاريخ بعيون مريضة وقلوب حاقدة وجدير بنا مجيعا أن نتجاوز قراءة التاريخ املقلق ونفتح صفحة 

                                                 
ًأشك كثريا يف مسألة املحبة آلل البيت عند غالة املنهج املشار إليه ألن املحبة كام نالحظها ال عالقة هلـا بعنـرص آل البيـت ) 1(

ِعودكذوات وإنام هي العالقة بالفكرة وربام   أ هـ.حبة املزعومنيفكرة أهل املإذا خالفوا  آل البيت أنفسهم يُ



 ١٤٣٤ نسخة قيد التعديل واملراجعة                                                                                             املواجهة السافرة
 

)٤٧)٤٧

راءة نفهم املراحل األساسية التي ربطتنا باإلسالم املواقف األوىل التي دعينا إىل االهتداء هبا ومن هذه الق
 :وأرست قواعده وأحكامه وهي مرحلتان

َة, وهي املرحلة املجمع عىل سالمتها بدون  مرحلة الرسالة من البعثة إىل الوفاة, بني مكة واملدين:األوىل ُ
  .نزاع

م احلسن, وهي املرحلة التي ر الصديق إىل تنازل اإلما مرحلة اخلالفة الراشدة من عهد أيب بك:الثانية
ًتريس دعائهم االجتهاد املجمع عليه لد صدور األمة من الصحابة واآلل الكرام, وهي أيضا املرحلة  َ ُ

 لفاء الراشدين املهديني وقبوهلم, وبمواقف اخل»ًاخلالفة ثالثون عاما«املدعومة بالنص الرشعي من جهة 
 ., وموقف األنصار واملهاجرين الصدورخلالفةمن الواقع ومشاركتهم فيه كموقف اإلمام عيل ا

أما ما جر بعد هذا من مصطلحات ومسميات فأساس ما نحن بصدده منهج االعتدال لد اآلخذين 
يحتاج إىل إعادة نظر وإدانة ف ..فيهام , وأما طريف اإلفراط والتفريط بمنهج السنة واجلامعة وشيعة آل البيت

 مواقف األئمة واخللفاء الراشدين ويطوي صفحة االنفعال واجلدال  وتقييم يلزم األطراف بقبولواعية
 .  التي يؤججها الشيطان يف األجيال

 ???..ولكن هل ياتر يمكن حتقيق ذلك 
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ِرصَ يف عولُتْقَامل ِرصَيف عبه  ُولُتْقَ واملِ اإلسالمِرْدَ صْ  ِمَالْ اإلعْ
 أخطـاء التـاريخ ً مجيعا حـولاَّنِمواقف املتعصبني مالت إبراز عنرص اخلطأ يف َّحوَّه التْقِكان من مهامت ف

ِ حيث أن النظر إىل مرحلتنا قرارا أو معرفة وع ,السيايس وجمريات حوادثه رية عـىل اإلسـالم ِويـة وغـَة وهَّزً
 : ليس كتلكم املرحلة التي جرت فيها األحداث والوقائع من عدة وجوه

 )كاألمم املتحدة(سالمية ال تنطوي حتت سقف كافر أن تلك املراحل كانت حاكميتها اإل: الوجه األول
اليوم, فالقرار اإلسالمي اليوم هو جمرد أصوات مبعثرة داخل خيمـة يمتلـك قرارهـا األعـداء, وبإمكـاهنم 

 وفق السياسة الدولية, وقـد فعلـوا, ولـن تقـدر قـوة إسـالمية أو عربيـة ضـمن هـذه هندسة القرار املجزأ
ًرارا عامليا عىل اإلطالق, وإنام قد حتقق هلا نرصا قطريا أاألوضاع أن تستعيد لإلسالم ق ً ً ً قوميـا عـىل رؤوس وً

 . وبإذن حاميل القرار العاملي,وعىل حساب أمثاله من املسلمني ال غري
ًكان امتدادها يف اجلزيرة جزءا ال يتجزأ من مكاسب النظام العاملي املحـرك مثال فاملدرسة التيمية العربية 

غـم أن أقـامع املدرسـة وأتبـاع الـزفري والـشهيق يـسموهنا مرحلـة جتديـد َاملرحلة الغثائيـة, ردفة األمور يف 
 واملدرسـة التيميـة جـزء منهـا يف , وكانت هجمتها مركزة عىل من بقي من أهل الـسنة واجلامعـة..لإلسالم

تباحت الـدماء يف جزيـرة العـرب وبـه اسـالسيايس  صلت عنهم بتبنيها برنامج التوحيد أهنا انفَّاألساس إال
يم, وكانت ضحيتها بادئ ذي بدء مدارس أهل السنة ذاهتا صوفية ومذهبيـة وآل البيـت, ومل ِواألموال والق

ِل البيت من أهل السنة عني وال أثر بدءا باألرواح وهناية باألشـباح وعآلِتبق املدرسة التيمية   ..ظـام القبـورً
ِشف البـرتول واسـتثمرت الثـروات واخـرتُه اكتـا الرئيس النظام العاملي وبه ال بغريَهُندَ سوكان ق الواقـع ُ

ن املـستثمر  أل وكرست الرضائح وسويت قبور األولياء بـاألرضً رأسا عىل عقبَبِلُالعريب واإلسالمي وق
وكذلك أعوانه ال يرغبون يف بقاء يشء عىل ظاهر ) ما سمي بالرشك اإلسالمي(ظاهر العاملي يتحسس من م

األبـوي الـرشعي ومع هذا وذاك فهم ال صلة هلم به يف واقع حركـة التـاريخ هيم, لد يثري التحسس األرض
ْعيـد النظـر يف خمُ وها هو النظام العاملي ذاتـه ي..وإنام صلتهم برزت بواقع التاريخ املعارص جـات املدرسـة َرُ

 ٍ وقـرارٍ كعلـم)عـةأهـل الـسنة واجلام(ه وحتقق هبا إسقاط مفهوم ّن هبا العامل كلَقُالتيمية وفروعها بعد أن ح
 الرسـمي فأهـل ُّ الشعبي, أما احلدِّهم األدنى احلدِّ يف حد)أهل السنة واجلامعة(وبقي  ,ومواقع وآثار رشعي

ني وهم الـذين ّيِّ السن)املذهبية والصوفية وآل البيت(دة يف املرحلة ضد َّالسنة واجلامعة هم املجموعات املجن
ّاملصنعةة َّنُّالس(ًا عليهم سابقا َنْقَلْطَأ ومـصارف مؤسـسات وبنـوك محايـة مـن  املهيـأهمدارسهم وما أثمرته )ُ
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زيـارات مـدارس وأربطـة ومعاهـد وما أوقف من  مقابل وشاليهات ومسابح وفنادق ومنجزات حضارية
 . واحرتام آل البيت ومن سار بسريهم الصاحلني وجمالس السرية النبوية

ه فالبد مـن تفعيـل الـرصاع بـني األمـة يف الواقـع, َّكلومن أجل استمرار دور املسخ املرسوم لإلسالم 
 بإثارة الفتنة بني طـريف اإلفـراط والتفـريط يف الـسنة )أهل السنة الصحيحة(وذلك من خالل اإلجهاز عىل 

  : بوجهنيرضب كل يشء ينتمي لإلسالم احلقاملصنعة والشيعة املقنعة ليتحقق للنظام العاملي 

 .ًوالوسطية يف املسلمني عموماإمخاد صوت العقل واالعتدال  −١
إظهار صوت الرصاع واالنفعال بني محلة اإلفراط والتفريط, وهـذا مـا تـشهده مرحلتنـا املعـارصة  −٢

 .حتت سمع وبرص القو العاملية مهندسة الغثائية ومستثمرة رصاع أطرافها املجزأة
 من وجهة ُّ الساحة العربية واإلسالمية تعدارة اليوم عىلَثُكافة املعارك املذهبية والطائفية امل: الوجه الثاين

ما بقي من صـورة ً ال يتجزأ من برنامج التسييس العاملي ضد اإلسالم عموما وضد حوالت جزءَّ التُهْقِنظر ف
املـسلوبة رية عىل آل البيت واسرتداد حقـوقهم ِوحدة املسلمني واجتامع قرارهم, وال عالقة البتة بمسألة الغ

 .وحدته العامليةوال عىل اإلسالم و
ُربُ وآل البيت املظلومون قد قـ..فالسالبون حلقوق آل البيت قد ذهبوا ًوا أحيـاء وأمواتـا وذهبـت دِ ولـة ً

مـد غـري مـن سـامهم َتْعُه نـصري وال سـند يّ آلل البيت وال لإلسالم كلـَ يبقُامللك العضوض وملحقاهتا ومل
ُ, وهم الشعث الغرب املدفوعون باألبواب يموت  ناجية أهل الفرقة ال..باألصفياء األتقياء األخفياء ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ُّ

وهؤالء ال يعيشون إال يف أحضان الشعوب يعانون ما تعانيه بـسطاء األمـة مـن , أحدهم وحاجته يف صدره
ًسياسة القبض والنقض حينا باسمهم وحينا باسم أضدادهم ً. 

عىل ساحة املعارك الدامية جزء هام ومفـصل ًة عىل مساحة اإلعالم وأيضا َلَعَتْفُات املَّوهبذا تكون العملي
 ..قاتل يف اإلجهاز عىل اجلسد اإلسالمي اهلالك

دمها َّ وجنـ..س عىل آدم وحـواءَّ إبليس دجله املسيَسّبَلفت أساليب الدجل منذ أن لاوألن اإلنسانية قد 
ذا املـرشوع ليوصـل  عىل إمتـام هـِصْرِ كل احلٌ فهو اليوم حريص..الرباين حتى أكال من الشجرةاألمر ضد 

قد انطو عـىل آدم وحـواء  وإذا كان اإلفك والدجل ,البرشية إىل حيث يريد من االحتناك والدمار واهلالك
ًر كثريا عن ماضـيه البـدائي التقليـدي واشـرتك َّعارص قد تطوُامل بوسائل بدائية, فاإلفك الشيطاين والدجايل

 .وع اخلطرياجلنسان من آدم الرجل وحواء األنثى يف هذا املرش
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ومهمـة االسـتحواذ قائمـة عـىل ) االستحواذ والوسـواس(واملرشوع الشيطاين اخلطري قائم عىل مبدئي 
ِرشَح  ..ضالهتاُتن ومِ الشعوب يف الفْ

بلـوروا الـرش يف معـرض اخلـري ُوأما الوسواس فهي مهمة االحتناك للعقالء والصدور والقادة حتـى ي
 املعـاين مـن خـالل التوجيـه املعنـوي والرتبيـة اإلعالميـة وتـأجيج ِبْلـَك والقتل باألماين وقْتَوحيببون اهل

ًعميـا  لد املصابني هبذه العلـل فيتوجهـون هبـا ةالعواطف والطموحات والعقد لرتتفع درجة احلرار ًام ْكـُبُ
َّ مهٍموحُ طِّلُوامل, ولكَ عٍ عاطفةِّلُفرقون املجموع, ولكُنفذون املرشوع ويُ يّامُوص دة انفعـال, ْقـُ, ولكـل عٌةِ

 . اهللاُهَمَّهَ من فَّم إالَهْفَمه اهللا, وال يَّ من سلَّرك اجلميع وال يسلم إالُدر حيقوالقضاء وال
بعض عىل لقد ارتكس الكثري من املسلمني يف وراثة العداوة املكتسبة من خالل نامذج القراءة لبعضهم ال

نمط إ نام هـي قـراءة املدرسـة اليهوديـة ال قـراءة وهذه القراءة من هذا النوع والأساس املراحل وخمرجاهتا, 
مدرسة اإلسالم, فاإلسالم ال يؤاخذ االبن بجريرة األب وال يؤاخذ األب بجريرة االبن وال القبيلة بـالفرد 
وال الفرد بالقبيلة واليهود إىل اليوم يكيلون لكل مسلم الضغينة ألنه من أتباع حممد ويؤججون نار الـرصاع 

ثـاراهتم يف أمـة حممـد كـام حيقـق رغبـة حيقـق ادي والطائفي يف قراءة املراحل وسريها ألنه الطبقي واالعتق
 .الشيطان العليا يف قراءة املراحل وسريها

 : حوالت اجتاهانَّه التْقِإن أمامنا يف قراءة ف
 للعلـم ًاشتغال بمسألة امتالك القرار واملنازعة يف شأنه جيال بعد جيل مع صعوبة البناء الرشعي: األول

ونرش الدعوة إىل اهللا بني الناس الستمرار التوتر والرصاع سـواء يف تفـسري مواقـف الـصحابة واملنازعـة يف 
 .مسألة اخلالفة أو يف بقية خمرجات املذهبية املخالفة منهج أهل السنة واجلامعة, والتعصب عندها

رار بـالعلم والعمـل والـدعوة إىل اهللا االقتداء بمن جتاوز مسألة القرار للمشاركة يف بنـاء االسـتق: الثاين
هراق دمـاء النـاس ودمـه, ا وال استتباع املندفع يف , الظامل يف ظلمةةمماالباحلكمة واملوعظة احلسنة, مع عدم 

م املشرتكة يف العمـل بثوابـت اإلسـالم ِواسَأ القَدْبَوربط اجلميع بمنهج السالمة من كافة الوجوه, وإشاعة م
 .تلف عليه بدليل إمامهُ قد خيف فيامِالَخُومحل امل
ُ يف مرحلـة امللـك َبـرز ما َِّلُاء لكَضْغَينة والبِغَأ البعض يف تفسريه محل الضَطْخَري الذي أِطَل اخلَصْفَ املّإن

َ ونسبة ذلك إىل القرار األموي علام ومذهبا ودينا ودنيا, واحلقيقة ت,َالعضوض ً ً  بني موقـع ُز املرءَّميُ أن يِيضَتْقً
احلي علامء أهل السنة واجلامعة من آل البيت أنفسهم ومن حمبيهم وأتباعهم, فاخللط َ وعلامئه, وبني صالقرار
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ْ خطري وقاتل, وخيـٌرضَ غري صحية يف الوعي اإلسالمي, بل هي مٌاع ظاهرةَشُامل ا َهـِفْلَى أن يكـون مـن خَشُ
م ِاهنَوْخِ إِّدِة ضَّة والسلفيَّا مع مدارس الوهابيَهَلَعَداوة بني املصلني, كام فَيل العِتَه إلشعال فُالؤَيطان ووكَّالش
َداوات وانتهكت املحـارم, وحتـول املـسلمون فـيام بيـنهم إىل َجت العَّأجَة, حتى تَّة والصوفيَّ املذهبيِلْهَ أْنِم ِ ُ
 ..ملسو هيلع هللا ىلص, ولن ينقطع حتى يعود اجلميع إىل مواقف املتبوع األعظم ّالب ثأر مل ينقطع عرب القرونُط

ّور السلفيون الوهابيون التيميونلقد تص ُرصَأهنم ن.. ّ َوحيد يف األمة وأَّوا التَ وا لإلسالم حقيقة العمل ُادَعَّ
)   ثـم العوملـة– ثم العلمنة –العلامنية ( َّفصاروا يترصفون من داخل القرار الذي هيأته هلم املدرسة .. بالسنة 

فجـاءت لغـتهم يف سـاعة النـشوة .. ملذهبية وآل البيتَّمراحلها الثالث أهنم البديل احلق عن الصوفية وايف 
ًمحام  عىل اإلسالم األبوي ورموزه وخلطـوا احلابـل بالنابـل وهـم يف محـأة العمـى  .. املذهبيني والصوفني..ُ

َّوال زلنا نسمع من خطبائهم ومشايخ منابرهم من يصور للناس حال الصوفية . الناتج عن شطحة االنتصار َّ
ًم أشد حاال اهن وأهنم ال يتورعـون مـن نكـاح البهـائم والـذبح عـىل .. أيب هلب وأيب جهلًاعتقادا من وأنكأ ُّ

 ..والخ... القبور واعتقاد الرض والنفع يف األحجار واألشجار واأللبسة والتامئم
ُفه إنام يصدر من أحد طرفنيَومثل هذا الس ًمفرطا يف الديانة أو مفرطـا.. َ ً ِّْ ُ . . يف إصـدار األحكـام حوهلـاُِ

َّ, وربـام جـاءت  عامل احلسُفالذين يقال عنهم أهنم ينكحون البهائم ويذبحون عىل القبور ليس هلم وجود يف
َّمن خياالت أفالم الكرتون وإبداعات املسلـسالت واملـرسحيات املعـارصة التـي تكونـت منهـا خيـاالت 

.. ون بسالمة ما هم فيه وعليهاملفكرين املعارصين; إلقناع جيل الشاشات وضحايا األندية واألالعيب والفن
ة يف املذهبية والتصوف غري نكـاح َّفال يشء لد السلفي.. ٍ وال مذهبيةٍ وال تصوفٍحتى ال يتطلعون إىل زهد

 ..البهائم واالنطراح عىل األموات
إمـا مكتوبـة أو .. وكم انزعجنا وانزعج غرينا من سامع هـذه احلكايـات املنثـورة عـىل شـعوب األمـة 

رات يف صفوف أهل التصوف ورجال املذهبية وعلامء آل البيت فلم نجـد َأعدنا النظر مرات وكو.. مقروءة
ُمن هذه النامذج أحدا بعينه يشار إليه بمثل هذا اإلسفاف  َربَكام إنا مل نجد ع.. ً ثائيـة الـثالث ُ سري املراحل الغْ

ِّن كـانوا قـد صـاروا مـن اخلـسة من خرج من هذه املدرسة ليشهد بنفسه جممع نكاح البهائم لد الصوفية إ ِ
َّولكنا نشهد كل يوم يف كافة جمتمعـات الغثـاء تـرويج اإلعـالم احلـرام والفـسق .. والدناءة عىل هذه الصفة

ًواالنحالل وفعل املحرمات عيانا بيانا ويف داخل جمتمع السلفية الواسع من يبيع ويشرتي ويـستورد هـذه .. ً
 .. الوسائل ويربح من خالهلا
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ُحمنة كَّإهنا  ٌ َ ْ َربِ ْ ..ُيصعب معها حتديد َ َال عن تْضَرض فَ املَ  غـري ٍ واضـحٍ لنا من خمـرج, وليسقرير العالجً
َوقعهـا مـن العاملـة مًموقعهـا مـن أمـة اإلسـالم عمومـا وم  لتفه;َّاملواجهة السافرة مع هذه العقول اخليالية

وقـد  »ياليـةَة اخلَّمرحلـة الوسـطي«ًاملعارصة خـصوصا حتـى ال يـستفحل الـداء يف هـذه املرحلـة احلرجـة 
 ...استفحل

ُجديدا ومنطلقا مًعا ِوقَوجتد املدرسة االنفعالية م  ً كام وجـدت املدرسـة .. ن قنًفيدا عىل طريق التفريط املً
َّالشيعية االنفعالية موقعا مماثال ومنطلقا خطريا عىل طريق اإلفراط امللون ًَّ ً ًً.. 

من يسمع? .. من يفهم.. وال زلت أرفع صويت وحرف كلمتي ? ..? من يدرك..? من يسمع..من يفهم
 ..من يدرك?

 بـإذن الـشيطان منطلـق لقد احتدت قضية اإلفراط عند اجلميع مع قضية التفريط عند اجلميـع; لتـصبح
ِوال مكسب أبدا ولن يتنعم وهايب وال شـ.. احلرب ووقود الفتنة بني املصلني  وال ِويفُي وال صـّنُيعي وال سـً

 ..تن وأسباب الرصاع والنزاعِكام الفُعم الديانة الصحيحة إن مل يعملوا عىل حترير عقوهلم من رغريهم بط
, وإنام يف هـذا اإلرصار عـىل الفكـرة  فحسبّ ليس يف تعصب املدارس والفرق واجلامعاتُّ احلقخلطرفا

َّ فينـا مـا حـق  يف بنـي ُّق وحيـ,ِّوازدياد التكتل حول املفاهيم حتى تسال الدماء وترمل النساء وتيتم األطفال
ِخيربون بيوهتم بأيدهيم وأيدي املؤمنني فاعتربوا يا أويل األبصار﴿إرسائيل  ََ ْ ْ َ ُ ُْ ِ َُ ََ ْ ْ ْ ُُ ِ َُْ ََ ِ ِ ِ ِْ َِ َ ِ ُِ ْ ُ﴾ )١(..  
َلة الفاشية يف عقول أهل اإلفراط أو التفريط جيب علينا العود إىل دراسـة جـذور ِما أردنا معرفة العوإذا 

 ..فيه شأن اإلفراط لد فريق كام برز شأن التفريط لد فريق آخراملنشأ الذي برز 
 ي هلا غري قـرار الكفـر العـامليِاعَواملرحلة ال ر..  يف هذا العرص وما يليه إنام هم ضحايا املرحلة ُفاجلميع

ًال حتمل قرارا  العربية اإلسالمية األقاليماإلقليمية لوجدنا أن  إىل ةوإذا ما تنازلنا عن مفهوم العاملي.. املهيمن
ًإسالميا واحدا وال مستقبال رشعيا واعدا ً ً وإنام كلها تعمل عىل حتقيق منجزات الواقـع ومفرزاتـه وتطبيـع .. ًً
ًعربا عنه وناطقا باسمهُ ال يتجزأ من الصواب ومًاالشعوب عىل قبول اخلطأ ليصبح جزء  ?..أليس كذلك.. ً

 ودخلنا إىل كـل بلـد عربيـة أو إسـالمية ,فهوم االستسالميةالغارقة يف الوإذا ما جارينا العقول اهلالمية 
املـصالح املتداخلـة بـني محلـة القـرار ًلوحدها بعيدا عن عالقتها بغريها لوجـدنا احلـشد املثـري مـن حركـة 

                                                 
 .٢: احلرش) 1(
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 التاريخ بالفشل ويقرؤونوكيف يعيش اجلمع داخل هذه األقبية يرسمون احلارض بالشك والريبة .. أنفسهم
ويتعـاملون فـيام بيـنهم .. عـني األبالـسةأالكفار ووالم الفساق قالم وأفعون املستقبل باألويصن.. واإلدانة 

 ..بالقلق وتبادل األدوار
َّممن  احلاملني للديانة بمعنى أو آخر ّ التاريخ وضدّوهلذا فام هو الداعي للحمالت املسعورة ضد ون ُمهَّتُيِ

 .ناتالغارقني يف االهتامات واإلداانون عىل ألسنة َدُوي
ُإن يف ركام املايض واحلارض واملستقبل  وسـلم بـالنمط وآلـه َّسـامه رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه ) ٌّخـط ثالـث(ّ

ًبني طريف اإلفراط والتفريط عرب األزمان واملراحل وتطورات التاريخ سلبا وإجياباوهو النمط املعتدل ..األوسط ً.. 
وهـو  لبـ; الزوابـع بيضة اإلسالم يف مراحـل واملحافظ عىل.. هذا هو النمط احلامل للمنهج الصحيح

ّإال أنـه تيـار بـسيط احلركـة ضـعيف األثـر أمـام .. ِّاحلامل رس األصالة يف مراحل استرشاء فريوس العاملـة
 ..التكتالت واالنقسامات واالهنزامات

لة يف َّولكـن املـشك »الـنمط األوسـط«.. وكلنا حيتاج إىل هذا النموذج من املواقف والسلوك واملعاملـة
ولة عن تكوين القرار احلامل صفة مرشوعية احلركة يف الواقع املعاش هي من تيـار ئاملسفالرتاكامت .. املغالبة
سمى بـالنمط األوسـط; بـل ُوتيار املغالبة ال يؤمن بمفهوم الوسطية الرشعية واالعتدال الواعي امل.. املغالبة
 عامل احلياة واجلميع يف سوق العرض والطلـب يعمـل باعتباره قانون احلركة يف »..بالفعل ورد الفعل« يؤمن

أهل الديانة والتـدين ًوهو قانون يستفيد الشيطان من تفعيله بني الناس عموما وبني ..  هذا القانونِّحتت رس
 ..ًخصوصا

وفـق ة َّالنسبيبإتباع النمط األوسط وإعطائهم موقع احلركة  − من الشعوب ذاهتا −َّولعل الدفع الواعي 
ًة التوتر من جهـة وسـيعمل أيـضا عـىل إجيـاد ّدِفة حِ املمكن دون تسييس وال تدنيس سيعمل عىل خالظرف

ّي يف بعض مواقع احلياة املتفاعلة والدفع الذي نحن بصدده ال يمتبالتوازن النس أو تيار أو سياسة  إىل نظام ّ
لتعلـيم مة يف كافة شؤون العلـم واّجمموعة معينة, وإنام هو االستفادة من الظروف املمكنة إلبراز نمط السال

 شـعبي ينطلـق مـن عمـق حيـاة ٌإنه سلوك.. دون حيف وال إجحاف.. ة واملعاملةوالدعوة والرتبية والثقاف
ّالشعوب ومن مدارسها األبوية املظلومة املدارس التي ال تعتمد عىل سند حكومي وال حزيب وال ميزانيـات 

 ..ال عامليةذات معادالت معينة وال رعاية جهة حملية و
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.. رض والطلـبَعبـة العـُ ألهنا ال تـشاركهم ل;ربام استفاد منها اجلميع ولكنهم ال يستطيعون استثامرها
ّيـة عـىل ن عـىل مـراتبهم املبقلـقرجاهلا من باب الو ويتناولون أئمتها وهلذا هم يستفيدون منها ما ال حيسنونه

 وشيوخها حتـى جعلوهـا لـد ئمتهاب تصغري أً, ويعيش الكثري منهم كبارا عىل حساالقش السيايس اهلش
ونعـوذ بـاهللا ممـا هـو .. زو عىل البهائم َ ودراويش نلهَهَوج ىمُدطالب مدارسهم وأتباع أسواقهم وأبواقهم 

 ...ٌّأشد وأنكى
ّإال .. وللنمط األوسط وجهة نظر واضحة حول طريف اإلفراط والتفريط وموقع الشيطان مـن طـرفيهام

ى اآلخرين يف اإلثارة وتفعيل الرصاع وإنام تـسعى إىل املعاجلـة ودرء َحْنَى مَحْنَعتها ال تأن هذه املدرسة بطبي
ُوهذا ما ال يفهمـه .. الفتنة والتنازل النسبي عن احلقوق الذاتية مقابل إقامة احلقوق العامة وسالمة املجموع َ

ألن هـذه الـدائرة هلـا .. لواسـعةاالنفعاليون حتى من داخل الدائرة الواسعة إلتباع النمط األوسط وأقول ا
ًن سلوك رجال النمط األوسط قد خيتلف كثـريا عـن أرق الذي نحن بصدده َأتباع ومعجبون ومؤيدون والف

 ..م هذا بمعناه الصحيحَهْفُى أن يَسَوع.. واملتعلقني واملؤيدينواملحبني ِطباع املعجبني 
عـه وحمبيـه املفـرطني وسـلوك اإلمـام احلـسن ُفسلوك اإلمام عيل ريض اهللا عنه ومواقفه غري سلوك أتبا

ًومواقفه ريض اهللا عنه ختتلف كثريا عن سلوك ومواقف أتباعـه وحمبيـه , وتنـازل احلـسني يف سـبيل املحبـة 
ّوالنرصة من األتباع واملحبني كلفته روحه وروح العرشات من أهل بيته ر َدَوقـإال قـضاء هـذا   ولن يكون..ُ

 وزهد اإلمام عـيل... ة واملحبنيّ من طريف اإلفراط والتفريط يف قاموس املحبٌودرس يستفاد ..ُقد كتب عليه
سواء قرار احلكم أو قرار املطالبة بالقصاص والثـأر خيتلـف عمـن يطالـب .. زين العابدين يف األمر بكليته 

 ...)١(بالثأر والدم وهو ال عالقة له باألمر ما سو دعو املحبة وحدها
ُجيب أن يطالب بدم احلسني هـو ابنـه عـيل  خياطب اجلميع , ويقول إن أحق من قلَع والعّإن منطق الرش

ُزين العابدين وهو الوحيد من آل البيت الذين سلم فام الذي أصابه يف شـأن .. ُمن سيوف القوم يف كربالءوا َِّ
ًدم أبيه أوال ثم ما الذي أصابه يف عدم مطالبته بقرار احلكم إن كان مطلبا آلل البيت ً.. 

                                                 
ًهذا التعليل الواعي خمتلف اختالفا كثريا عن حتليل الدافعني بأنفسهم وأمتهم إىل سـاحة احلـرب الطائفيـة يف عـرص قـد  )1( ً

ذهب فيه اجلميع إىل عامل آخر ورصنا ومن يعارض منهج السالمة ضمن إطار العوملة كام كنا من قبل حتت إطـار العلمنـة 
ًوكذب من قال منا أو منهم غري هذا واحلال من ومنهم يقتيض جتديـد املواقـف األصـولية األوىل بعيـدا عـن .. امنيةوالعل

والنظر الواعي يف محاية الداخل منا كأمة ذات قواسم مشرتكة ضد خطـر اهلجمـة .. التحامل املغرض والتحايل املمرض 
 ..ًب الوعي والثقافة عىل أساس القواسم املشرتكة بني املسلمني عموماوإعادة ترتي.. العوملية يف ما يسمى باأللفية الثانية
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َّ هؤالء هم أهل النمط األوسط الذين جهل الناس مواقفهم وجتاوزوها إىل مواقـف طبعيـإن ِْ َ صـنعتها ة ُ
 ..ظروف األحداث وليست مواقف الرجولة يف الرجال

هـم ْلُواهللا امل..  ذلـك مـن أحـبفلرياجع »بقية السيف« ةَّسامُوقد استوفينا بعض هذا األمر يف رسالتنا امل
 .ّللصواب
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 ةَيعِّ والشُةَّنُّ السّبنيَهْذَة بني املَنْتِور الفُذُج
السنة :  ما مثاله,كتب السيد أبوبكر بن شهاب.. ّعة واحدة حيملون مسمى أهل السنةكان املسلمون مجا

واجلامعة ما كان عليه حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم وأصحابه كام جاءت بـذلك األخبـار وجـاءت بالثنـاء 
خمالفة ما اتفقوا عليه أمر مذموم وروده إذ ال يمكن تضافرهم عىل خطأ وهـم ّعليهم واحلث عىل أتباعهم, و
 ..الصدر األول وسلف األمة

ُكام أن مسمى الشيعة وهم حمبوا أهل البيت ومتبعوهم وامل ُّ  مـنهم مـن أهـل ون هلم من تلـك الطبقـةُالَوّ
أصل الطـائفتني حيـث كانـا وهذا هو .. ًالسنة أيضا وفيهم وردت أحاديث دالة عىل فضلهم وجزيل ثواهبم

ًكام سبق ذكره صنوان ال يفرتقان يشكالن جوهرا واحدا وأمة ً  حتى جاء عرص املتوكل العبـايس ومـا ً واحدةً
 نـدحاراني تفشت عقائد الغلـو واالنحـراف وبـرز بعـد حعيد منتصف القرن الثالث اهلجري ُبعده بقليل ب

ني من األفكار الدخيلة كالباطنية والشعوبية احلاقدة عـىل ز بني املسلمَّ وضعف مواقع فكرهم ما يمي,املعتزلة
وكـان املتوكـل وأنـصاره قـد قـضوا عـىل فتنـة ... العروبة واإلسالم, وغالة الرافضة واخلـوارج وغـريهم

ًاالعتزال بعد انتشارها أكثر من ثالثني عاما يف عهد املأمون ثم املعتصم ثم الواثق وكان اإلمام أمحد بن حنبل 
 العبايس عىل تياره املعارض لالعتـزال مـذهب أهـل الـسنة  وأطلق املتوكل,الذين سجنوا وعذبوايف طليعة 

 .)١( َواجلامعة وسمى املخالفون له منهج أهل االعتزال وعلم الكالم
ٍوال خيلو سابق هذا العرص من وجود املسميات األوىل للشيعة كمحبـة ووالء ٍ والـسنة كعلـم حـديث .. َّ

ًأحدا مـذهبا ّيصنف تراث العلم وثمراته كانت مشرتكة لد اجلميع ومل أن  َّإال.. رشعيوالتزام باملوروث ال ً
بل كان العلامء أنفسهم يأبون ذلك كـام فعلـه .. ّى احلكام إىل تغليبه عىل العوامّبعينه يغلبه عىل اآلخر أو يسع

                                                 
يبدو أن هذا التعليل اليتفق اتفاقا صحيحا مع واقع األمر حيث أن مذهب أهل الـسنة واجلامعـة مل يـصدر بقـرار حـاكم ) 1(

 وأول مـاعرف مـسمى ..كاإلعتزال بل كان مذهب أهل السنة واجلامعة مذهبا شعبيا خالل مرحلة امللك العضوض كله 
( بل أن املؤلف ذاته قد أشـار يف بدايـة قولـه ..السنة واجلامعة بعد تنازل اإلمام احلسن حتى قيل لذلك العام عام اجلامعة 

ولعله يقـصد بـالقول اآلخـر مفهـوم التـسييس ) السنة واجلامعة ماكان عليه سيدنا حممد صىل اهللا عليه وسلم وأصحابه 
عند أهل فريق السلطان , ولكن الفرق واضح ومعلوم بني من أطلق عليه هذا املـسمى مـن علـامء ملفهوم السنة واجلامعة 

 .. السلطان وبني علامء السنة واجلامعة الذين اضطهدهم سالطني وحكام امللك العضوض 
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 مااللتـزاأن حيمل النـاس عـىل اإلمام مالك مع أيب جعفر املنصور عندما أعجب بكتابه املوطأ وأراد اخلليفة 
 ...ىَبَفأ.. به

ًوبناء عىل ما ذكر سلفا فإن القرون الثالثة األوىل من تاريخ اإلسالم هي التي شهدت الرتاث الرشعي .. ً
ّاملشرتك بني املسلمني عموما ومل يكن يميز بينهام إال املنهج السيايس واملوقف مـن هـذا احلـاكم أو ذاك, أمـا  ّ ً

 فواحد وكذلك العلامء والرجال واألئمة جيتمع فيهم مدلول التشيع النقي والتسنن املعتـدل العقيدة واملنهج
خـري القـرون «: ملسو هيلع هللا ىلصت وأبناء الصحابة وكبار التابعني, ويف هذه املرحلة يقول املـصطفى ومنهم أئمة آل البي

 .»قرين ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم
 قوة التعصبومد .. التُّحوَّفلسفة املواقف املرتتبة عىل التهي ..  أساس الفتنة بني الفريقنيويبدو أن

 ..لد فريق ضد اآلخر
ًالعمياء تقعيد شؤوهنا وتأصيل متناقضاهتا حتى صارت منهجـا بـديال عـن مـنهج ؤ وطغيان هذه الر ً

ذه التوسط الرشعي واالعتدال األخالقي املنصوص عليه يف املعاملة بني املسلم واملـسلم, ومل يـسلم مـن هـ
 فـصارت ,ّ إال القليل القليل حيث أن الفعل ورد الفعل قد طغى عىل عجلة احلركة واستحوذ عليهـاالكارثة

قامع املنتفعني واملندفعني يف زعزعة االستقرار وضـاع صـوت إاألمور تتحرك من خالل أطامع محلة القرار و
 −ًكام أرشنـا سـلفا−نفرطت العر  وا.. واتسع اخلرق, ّالتعقل واالتزان وتكونت مواقف الفلسفة للقضايا 

ُّوظل كل فريق يرتبص باآلخر ويضيق وحيذف يف صياغة الت هم ورشح وقائع التعليل والتحليـل للمواقـف َّ
والقبسة الصغرية من الباطل كفيلة بحرق احلق ومـا ترتـب عليـه عنـد .. ومنها بباطل .. منها ما يكون بحق

 ..نترص يف كل األحوال غري الشيطانوحلقت اهلزيمة باجلميع وال م.. االشتعال 
 الـواعي عـن مالبـسات املراحـل والنظـر إىل رّتحـرإن الوقفة الشجاعة من كافـة األطـراف تقتـيض ال

ًالعالقات اإلسالمية بني املسلمني بعني النبوة ذاهتا ال بعني التحوالت والتقلبات وأعتقد أننا لن نخرس شيئا 
 . احلوادث وتصوراتنا هلالو جتردنا عن ركام االنفعاالت ومواقف

حيث أن اإلمام احلسن ريض اهللا عنه قد جترد عن مثل ذلك برغم سـالمة مطلبـه واسـتطاع أن يبقـي يف 
صدره ما خيتص بموقفه الذايت حول جمريات احلوادث ومنها مواقف القوم مـن مرحلـة خالفـة والـده ومـا 

 .ترتب عىل مواقف املعارضة له ومواقف اخلوارج
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:  عنه أصدق القوم يف قراءة التحوالت حينام قال ألخيه احلسني وهو عىل فـراش املـوتوكان ريض اهللا
ه اهللا عنـه ووليهـا أبـو بكـر ريض اهللا عنـه, ثـم استـرشف هلـا فإن أباك استرشف هبذا األمر فـرص: يا أخي«

ِورص امن ريض فت عنه إىل عمر ريض اهللا عنه, ثم مل يشك وقت الشور أهنا ال تعدوه فـرصفت عنـه إىل عـثُ
ت لـه, وإين واهللا مـا أر َفَ السيف فام صَدِّرُع حتى جِل عثامن بويع لعيل ريض اهللا عنه, ثم نوزِتُاهللا عنه فلام ق

 .»فال أعرفني ما استخفك سفهاء الكوفة فأخرجوك.. أن جيمع اهللا فينا النبوة واخلالفة
تعلقـني واملنتفعـني واملنـدفعني تـرجح ًوملا جاءت ساعة احلسم الذاتية وبعيدا عن تأثريات املحبـني وامل

وإنـام هـي ..ًركام احلوادث وفلسفتها وما ترتب عليها ألهنا ليست دينا وال رجـو لـه كلعن ميزان التغافل 
حتريش وخيانة وكان لألمانة والوراثة موقع أكرب من احلوادث وأرشف من االنفعاالت وتشنجات العـصبية 

 .والقبلية والثأر واالنتقام
بل وقبل اشتباك األمر إىل هذه احلالة كان موقف اإلمام عيل ريض اهللا عنه وهـو موقـف الـسالم ومثلها 

املقتد واملوقف الذي عليه املعول لد أئمة الدين وسادات آل البيت ريض اهللا عنهم ومن تبعهم بإحـسان 
 .إىل يوم الدين

ي لالسـتفزازات التـي عرفهـا املتبع لد مدارس التحريش املعارصة هـو تسلـسل تـارخيإن االستفزاز 
اإلسالم يف صدر املرحلة, وبرصف النظر عن املسميات والتعريفـات فالكاسـب املـستثمر مـن كـل وجـوه 

إنام يدعو حزبه ليكونـوا ﴿..هو اللعني إبليس وهذا هو سلوك حزب الشيطانالتحريش وألوان االنفعاالت 
 .﴾من أصحاب السعري

ة اجلراح وحسن املعاملة يف مسرية الغثاء املـشرتك واملناصـحة يف والسالمة املرجوة سد الثغرات ومعاجل
 ..ًذات اهللا ورسوله إىل أن يقيض اهللا أمرا كان مفعوال 

 ننطـوي حتـت رايـاهتم املـشبوهة ولـنيف سـرينا اىل اهللا , قيادة إننا ال ننهزم أمام أعدائنا وال نسلم هلم ال
 .ة السالح وطالب مراتب احلكمولكنا نعرف حقيقة املعاجلة بغري ما يفهمها محل

وربام كان أسلوبنا بعيد املد يف البلوغ إىل الغاية املنشودة وهـي الـسالمة يف الـدنيا واآلخـرة فلهـذا ال 
 وأئمـة ٌنـا سـلف صـالحيعشقه املندفعون وال املنتفعون لكنا نسري يف طريق السالمة بخطى ثابتة ووقورة ول

 اهللاُّ﴿هد َأولـئك الذين هد َ َ ِْ َِّ ََ ُ فبهداهم ُ ُ َ ُ ِ ْاقتده﴾َ ِ َ َ﴿قل ال أسألكم عليه أجرا إال املودة يف القربى﴾ , )١(ْ َّ َ ْ ْْ ْ ُْ ً ُْ َّ َ ُ َِّ َ َْ ِ َ َِ َ ُ َ)١(  
                                                 

 .٩٠: سورة األنعام) 1(
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من وأكثر ما يدفع بنا لالستمرار يف اإليضاح والبيان إنام هو تفسري املواقف الصحيحة وإبرازها عىل املأل 
.. لنا ومن غرينا كشف الستار عام سـكت عنـه اآلبـاء األخيـار اإلخوان واألبناء واألحفاد , وهم املطالبون 

ممـا عـتم .. بعد أن استغفل العديد منهم ومن ابنائهم ليقعوا فريسة األطروحات الفتانة والشعارات الطنانة 
الرؤية وشوش العالقة وذفع باجلميع نحو ساحة اجلدال املفيض اىل العداوة واحلقد والكراهية والبحث مـن 

الذات واهلوية ولكن ولألسف من حيث متسخ الذوات واهلويات ومـن حيـث تـضطرب سـفن جديد عن 
ُوهي جتري هبم يف مـوج كاجلبـال ونـاد نـوح ابنـه (: وحق لنا أن نقول .. النجاة يف أمواج الطوفان العايت  ْ ٌ َ َ َ ْ ََ ُ َ ِ ِ ِْ َ ٍ َ ْ َِ ِ ِ ْ َ ِ

َّوكان يف معزل يا بني اركب معنا وال تكن م َّ ْ َّ َ َُ َ َ ََ َ َ ُ ْ ََ ٍَ ِ ِ َع الكافرين َ َِ ِ َ َ قـال سـآوي إىل جبـل يعـصمني مـن املـاء قـال ال .ْ َ ََ ََْ ٍَ ْ َ َِ ِ ُِ َ ََ ِ ِ
َعاصم اليوم من أمر اهللاِّ إال من رحم وحال بينهام املوج فكان من املغرقني  ُِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َّ َ ْ َ َ َْ َُْ ََْ ُ ْ َ َ َ ْ ْ ََ َ َ َ َ َّ ِ ِ َ ْ(  )٢(.  

                                                                                                                                               
)1 (٢٣: سورة الشور. 

  .٤٢: سورة هود ) 2(
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 واملحاربون اجلبناء.. املساملون الشجعان 
مون عـىل أمهيـة القـيم واألخـالق وآداب الـسلوك وصـنفوا فيهـا املنظومـات واملنثـورات أمجع املـسل

 . هبا املحارضونَارضَ وح,ب هبا اخلطباءَطَ وخ,سوها أبناءهم وبناهتمَّ ودر,والرسائل
سلوكه عن هذه األخالق, بل خرجوا مـن وه ههم يف توجمن عرباملولكنهم اختلفوا فيام بينهم عن حقيقة 

ىل التعدي عىل ذوات بعضهم البعض يف وصف اجلنوح والتجاوز والتحدي عند تفسري السلبيات هذا احلد إ
 .لم, فهذه مسألة مل يلتزم فيها العديد منهم األدب وال القيمِكم والعُفيام بينهم أو تقرير جدارة احل

 مـنهم ويـصدر ون مـا يبـدرّقني يفـرسّونحا قوم آخرون إىل تشويه حقائق الصاحلني وأولياء الرمحن املت
 .عنهم باإلفك والزور والبهتان والتصنع واالستحضارات وما شاكل ذلك من وصف النقائض والنقائص

والكل يعتقد السالمة يف منهجه ومنطلقه بل وير احلـق يف تعديـه عـىل خـصمه وعـدوه, واخلـصومة 
ًوالعداوة ليس كفرا وال رشكا وال خمالفة رشعية, وإنام هو تصور ومهي نسجه اخل تربيـر لتهمـة كيال املعـريف ً

 !!مواقف التعدي باسم النرصة للدين وامللة وسالمة املعتقد, إنه أمر حيري
 أليس هؤالء العلامء واملفكرون والدعاة هم محلة املنهج اخللقي املجمع عىل سالمته?

 املدارس  أليسو هم املرشفون عليه يف ترتيب مناهجأليسو هم املتحدثون عن الفضائل واآلداب والقيم?
واحللقات العلمية? لكن ملاذا ال جيسدون احلياء واحلشمة وحسن الظن مع من خيالفهم الفكرة أو املذهب أو 

ُر وحكمة? من جييب?َّ مقدٌّ رسفاملنهج? أوليس االختالف رمحة ومن وراء االختال ْ َ 
أن نقـول احلـق وال نقـول ألسنا كلنا عند اإلجابة نتلفع باألمانة ونرتدي جلباهبا, ونعلن عن استعدادنا 

غريه, ويصبح احلق من وجهة نظري ما أنا عليه وأصحايب, وتستثمر هذه املقولة حتـى مـن حيـث موقعهـا 
كتلون ضـد احلقيقـة,  عن معيار السالمة يف مراحل التحوالت, فيصبح املتملسو هيلع هللا ىلصالرشعي يوم قاهلا رسول اهللا 

 لتـضليل ًادو األمة حيملـون هـذا املعيـار شـعارصالح املرحلة مع عملرشيعة, واملتقاسمون, واملستثمرون ل
 نعم? : الشعوب, أليس كذلك? وهل هناك من يقول

كل يشء يتغري حتى سحنات الوجوه, ألن األصابع تشري إىل ما حرص الكثريون عىل إخفائه بمـساحيق 
اح أسـباب  عىل ما يسمى بعرش القرار حيرصون عىل إنجـعونّفاملرتبالدعاوي طيلة السنوات, إهنا مشكلة, 

االستقرار, فيبذلون الغايل والرخيص إنام ليس من أمواهلم لتذليل هذه العقبة, فيفتحـون املـدارس ويبنـون 
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هر العلم وخدمة الكتاب والسنة والعلوم الرشعية والنظرية والتطبيقية ويـسهمون يف ظااملساجد ويقيمون م
 ن ال يسأل أحد عن ماهية القرار?أعامل اخلري ومشاريع التنمية للجميع, ولكن رشط االستمرار أ

فالسؤال تدخل فيام ال يعني, وجتاوز ملا يـسمونه بـاخلط األمحـر, والتنـاول لـه يغـري سـحنات الوجـوه 
وعبارات األلسن وينبش جراح القلوب, وتربز أنياب االعتداء والتحـدي ويتـصاغر كـل يشء أمـام هـذه 

 .احلالة
ًاك خلال ما يف سالمة امتالك القرار, أو هناك علة حمددة يف ثوابت ملاذا يا سادة? ملاذا يا قادة? ربام ألن هن

الساكت عن احلق شـيطان : ًاألفكار, أو أن إثارة املسكوت عنه يفتح بابا ال يغلق من احلوار, وبعضهم يقول
 .محار: أخرس, أو هو يف حقيقته

ًالكـه, وهـذه أيـضا إحـد ويعتقد املرتبصون بعقدة القرار أهنم محلة حل للمستقبل إن تـسنى هلـم امت
ًمشاكلنا يف املرحلة االستسالمية, فكام يعيش املرتبعون عىل عرش القرار حكام وعلام عقدة االمتالك بجدارة  ً

ًأو بغريها, فهناك يف الظل يعيش املرتبصون عقدة أشد فتكا وهتكا واستعداء وفتنة ً ً. 
لفتن وموقد النار يف القلوب والشعوب, إنه وبني اجلهتني ينشأ الوسيط املتربع سمسار القضايا ومروج ا

 .إبليس اللعني
ًإن الشجاعة تقتيض التضحية, وربام تعود الناس التضحية بأرواحهم ليصبحوا شجعانا يف لغة احلـروب 

 .وشهداء يف لغة الثواب, ومناضلني رشفاء يف لغة الثورات, واهللا أعلم باحلقيقة
ن سعداء احلظوظ أهنا تضحية من نوع آخر, تـضحية بالـصنم ولكن الشجاعة التي قرأهتا وقرأها كثري م

هنـا عـروش القـرار, هـل سـمعتم عـن هـذا إاملعبود ذاته, سبب املعركة وعامل الرصاع وهدف الشجعان 
النموذج من االنتصارات, وهل قرأتم عن شجعان هذه املواقف? إهنم قلة من قلة, ولكنهم سـفن النجـاة, 

  الشيطان ألهنا ضد طموحه, من يعي هذه اجلزئية? إهنا الشجاعة التي ال خيرتقها
ه التحدي ومركبـه الطمـوح وهدفـه القيـادة, وهـو ُ والتحريش وقود.إن منهج الشيطان هو التحريش

ِالذي يوسوس يف صدور الناس (ع بالصدر والصدور وول َّ ُِ ُ ُ َِ ِ ْ ُ ِ , والصدر والصدارة هي بؤرة التـأثري وعنـرص  )َّ
 قرار الصدارة تأيت التـضحيات, وألجـل االسـتمرار يف مركـز الـصدارة ينـدفع االمتالك ومن أجل امتالك

 .املرتبعون واملرتبصون: اجلبناء حلامية صنم االمتالك, والبد أن تنشأ فلسفة اجلدارة يف كال اجلهتني
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ومل يسلم من هذه العلل غري سفن النجاة, شجعان التضحية بمركز القـرار ذاتـه, وألن هـذه الـشجاعة 
 لكل األعراف والتقاليد والرغبات والشهوات فهي ال تستساغ إال عنـد أولئـك الـشجعان وعنـدهم خمالفة

 .فقط, والسبب الرئيس يف ذلك هو اختالف هدف الطموح ومنشأ التوثيق للشجاعة
فاإلمام احلسن هدفه غري هدف الطاحمني لالمتالك, ألن الطاحمني لالمتالك ال يفكرون أكثر مـن عـرش 

النظر إىل ما عنـد اهللا, : عىل حساب إهدار دماء الشعوب وأمواهلا, فكانت شجاعته من نوع آخرالقرار, ولو 
إن ابني هذا سيد, وسيصلح اهللا به بني فئتني «: بقوله ملسو هيلع هللا ىلص هوكان هذا هدف بعيد املحتو ورفيع املستو وثق

 .»من املسلمني
ازع, وأعظم من الشجاعة ذاهتا تعميـد فالشجاعة هنا إصالح أمر الفئتني بالنزول عند رغبة املخالف املن

 . أنه موقف سيادة, وليس موقف ضعف»إن ابني هذا سيد« : بقولهملسو هيلع هللا ىلصهذا الصلح من رسول اهللا 
ًولكن العقول املسلمة سابقا والحقا أبت هذه الـشجاعة وسـكتت عـن إشـهارها وإظهارهـا يف حمـيط  ً

ًا حتى ال تصبح قاعـدة حتتـذ وسـلوكا حلبات الرصاع املفتعل, بل وتعمد البعض إغفاهلا والسكوت عنه
يقتد. 

ًواستبدل املرتبصون مواقف أخر تشعل فتيل التحريش بني املصلني, وأولوا أحـداثها اهتاممـا رسـميا  ً
ًوشعبيا كي حيققوا به سياسة االنتقام وإسالة الدم احلرام , وصارت هذه املواقف القتالية مدارس والء وبراء 

 بـاملواقف ك وتـشويش للمرتبعـني والليـايل حبـاىلبصني وقـضايا تكفـري وتـرشييف قضايا آل البيت للمرت
ما الوالدة الطبيعية بام فيها من املتناقضات, وإما الـوالدة القيـرصية إ: املتناقضة تنتظر الفرج بإحد احلالتني

 .بأيدي سامرسة التحوالت
ً الكثـريين مـن النـاس هـدفا إن هذا الوصف املثبت عىل األوراق وهبذه الصفة املبسوطة جيعلنـي لـد

ًوغرضا ومصنفا مع هذا وضد ذاك ألن ثقافة االمتالك ال ترغب يف حتييد أحد من العقالء لئال يكون حجـة  ً
ن عرب عن رغبات املـالك إعىل مواقف اإلفراط وال عىل مواقف التفريط, أما االعتدال فال أحد يدين به, إال 

سفن (التفريط, إذن فاالعتدال من وجهة نظر اإلسالم هو سلوك وحقق ذات املصلحة املحققة باإلفراط أو 
 َّوسلوك من محل منهجهم الواعي ال غري, ومتى كان هذا املنهج الواعي يفعل بني الشعوب?) النجاة

لقد فرضت مدرسة التحريش نفسها عىل األجيال من خالل سياسة القبض والنقض املتداولة يف سـوق 
ملدرسة عند حد املرتبعني واملرتبصني فحسب, بل أعادت تشكيل الـضحايا العرض والطلب ومل تقف هذه ا
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ذاهتا ليذوبوا يف لعبة التسييس للقضايا العليا, ويتحولوا إل كتلة من كتل الـرصاع ) سفينة النجاة(من داخل 
يف الواقع املعلول, فاجلميع قد اندرجوا ضمن األطر ومـن ال إطـار لـه ال هويـة لـه, ولكـل إطـار مـساحة 

 .موقع, واملالك يرعون اهلوايات ويصدرون أوامرها وينعمون هبا عىل الرعاياو
ولوال أن اإلفصاح يف هذا األمر واجب لكان يف السكوت عنه خري, والوجـوب يف اإلفـصاح يـسهم يف 
َتصحيح فهم احلائرين داخل جمتمعاتنا القلقة, ألن الغالبية يتجرعون الفهم السائد والصلة والعائـد, وهبـذا َِ 
التصحيح تتحدد العامية يف طالهبا املنتفعني منها, أما عموم األمـة الراغبـة يف معرفـة احلـق فتتخـذ املوقـف 

 .املناسب
 ... ألعود من حيث بدأتالواردًكفاين هنا استطرادا, وسأكف القلم عن كتابة 

معلبـات ًفاملسلمون حقا أمجعوا عىل عظمة األخالق اإلسـالمية وحولوهـا مـن خـالل املؤسـسات إىل 
لإلحاطـة : ورشائح وملصقات, وأنزلوها سوق العرض والطلب للفرجة والعرض, وكتبـوا عـىل أغلفتهـا

 .واالطالع
أما عالقاهتم اليومية وانتامءاهتم الفئوية واحلزبية والتياريـة واملذهبيـة والعرقيـة والطائفيـة, بـل وحتـى 

م عكس تيار املغامرة, والربان احلـاذق قـد أبحـر العائلية, فال عالقة هلا هبذه األخالق, ألهنا أخالق تسري هب
َيعدكم الفقـر ويـأمركم بالفحـشاء﴿ هبم يف غواصة مغلقة نحو أعامق الظالم املجهول ْ ََ َْ ِْ ُ ُُ ُ َ َ ُ َْ ْ ُ ً حمتنكـا لعقـوهلم ﴾ ِ

ُواهللاُّ يعـدكم  ﴿كل الغفلة عن النداء الرباين األزيل   ونزغاته ووساوسهثاتهوقلوهبم وهم غافلون بنف ُ ِ َ ًمغفـرة َ َ َِّ ْ
ًمنه وفضال ْ َ َ ُ ْ َزين﴿(1)﴾ِّ ِّ ِللذين كفروا احلياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُْ َّ َّ َّْ ْ َ َ َ َ َ َُ َ ْ َ ْ َْ َّ ُ َ َُّ ْ ُ َْ َ َ )٢(. 
 ذات وال جمموعة عـىل ٍّ أين لست بمتعد عىل أحد ومل أكتب كلياميت إلثارة ذات عىل– واهللا أعلم –أعتقد 

أخر, إال أنني يف حمدود معرفتي أجزم أن كل جهة من جهات التعصب عىل أمرها متلك يف موقفهـا نـسبة 
من حقيقة إال أن اإلشكال يف املعاجلة أو طريقة الوصول إىل تصحيح خطأ االخر, وهنا مكمـن القعـود مـن 

َُقال فبام أغويتني ألقعدن هل﴿الشيطان  َّ َ َُ َْ ََ ِ ْ ْ َ َ ِ َ َم رصاطك املستقيمَ ْ ِْ َِ ُْ َ َ فالقعود أمر مقرر, وهو مدخل الشيطان عـىل  )٣(﴾َ
مفرتق الطرق, طرق السالمة وطرق الندامة فإذا ما بلغت األحوال إىل هذا املفرق بـدأ الـشيطان يف حتـريش 

                                                 
 .٢٦٨: سورة البقرة) 1(

 .٢١٢: لبقرةسورة ا) 2(

 ١٦: سورة األعراف) 3(
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َثم آلتينهم من بني أيدهيم ومن خلفهم و﴿العواطف والعقول والصدور  ْ َ َْ ْ ْ ْ ِّ َ َِّ ِ ِ ِ ِْ َ َِّ َ ِ ُ ُعن أيامهنم وعن شمآئلهم وال جتـد ُ ِ َ َ َ َ َ ْ َْ َ ْ ِْ ِ ِ َِ ِ َ َ
َأكثرهم شاكرين ُِ ِ َ ْ َ َ ْ وما بعد هذا من يشء غري التصادم والنبز والشتم والبغضاء ومنها إىل التـوتر واحلـرب  )١(﴾َ

ًوالدماء, واتسعت املشكلة وتفاقمت وزادت حجج الفريقني قوة ومواقفهم تصلبا وقسوة, ومل يعد مرتفعـا  ً
 صوت الثأر والنار وإشاعة القلق واملوت والدمار, وال حل للمشاكل املرتاكمة غـري ترحيـل القـتىل إىل غري

اآلخرة وإعادة كرة االنتقام كرة بعد أخر وبـني الكـرة والكـرة تنـشط احلـرب البـاردة لـضامن اسـتمرار 
 والء احلـرب والثـأر االنفعاالت وبقاء عقدة االنتقام وتوسيع دائرة احلجج املحرضـة لألجيـال كـي يظـل

 .والرصاع ماثل للعقول والقلوب
وإذا ما هدأ فرد أو مجاعة أو جر يف مقدور اهللا قدر حصل به اجتثاث كـيل للمـشكلة كتغيـري نظـام أو 
تطور فكري اتسعت به مشاهد األجيال, أعطى الشيطان لألجيال اجلديدة مـن وقـائع احلـارض واشـتباكاته 

ًمفهوما جديدا للتكتل كاحلز بية والفئوية الدينيـة أو الـسياسية ليـذوب فيهـا األفـراد واجلامعـات ويتحـول ً
الرصاع إىل نموذج جديد من املصادمات البرشية تـؤدي يف كـل األحـوال إىل القتـل والـدمار مـع احتفـاظ 
املجتمع بفريوسات االختالفات التارخيية هادئة يف نفوس األفراد واألرس والعـائالت والقبائـل ليتـداولون 

النفعال هبا وألجلها بصورة حمورية ذاتية مضطرين يف األوضاع املتحولة إىل السكون والذوبان الصوري يف ا
الواقع اجلديد مستثمرين ملواقعه وقواقعه هبدوء وروية ملـستقبل الـرصاع املنـشود واليـوم القـادم املعـدود, 

نسان, ويف هذا األمر يقـول أحـد وهكذا دواليك, والنجاح كل النجاح خلطط الشيطان وسياسته املدمرة لإل
فواهللا الذي ال إله إال هو لقد رأيتم «: ًمعربا عن عرصه ومن حوله من األتباع واألشياع) سفن النجاة(رجال 

ًصورا وال عقول وأجساما وال أحالم, فراش نار, وذبا  طمع, يغدون بدرمهني ويروحون بدرمهني, يبيـع بً
تعليل اإلمام احلسن عن املجتمع االنفعايل الذي عاش فيه وتفاعل مـع هذا هو .. )٢(»أحدهم دينه بثمن عنزة

 .أفراده من شيعة حمبني ومبغضني مغرضني
ُإذن من هم الشجعان الذين سلكوا مسلك اإلمام احلسن وأشاعوا مطلبه الشجاع وحولـوه إىل مدرسـة  ْ َ

ُسفن النجاة(مسندة? إهنم   ).دعاة النمط األوسط(, )رجال السالمة(, )ُ

                                                 
 .١٧: سورة األعراف) 1(
 .٣: اإلمام احلسن بن عيل, التليد والطارف) 2(
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ًبقية السيف أنمى عددا وأكثر ولدا«:  يف قولهّالء الذين عرب عنهم اإلمام عيل هؤ , ونحن وهللا احلمـد »ً
منهم ومن ذرارهيم وال فخر, وإنام الفخر بام نحن يف صدده من نزع فتيل التحدي والتعدي وخمالفة ما يريـد 

محة من خالل املعاملة ال من خـالل الشيطان أن يبثه يف صفوف املصلني وإحياء مدرسة السالم واملحبة والر
 : املجاملة, وأول عوامل هذا املطلب

عدم املطالبة باحلكم وعدم االشتغال باملنازعة عليه ال مـن خـالل التأييـد ملواقـف املحبـني وال مـن  −١
خالل املنافسة عىل امتالكه بأساليب االنتخابات ومعـارك األحـزاب وكتـل اجلامعـات, وبـديلنا عنـه نـرش 

 اهللا, ومناصحة اجلميع ما دام القرار يدور يف أيدي املسلمني أنفسهم, ومـا دامـوا حريـصني مـن الدعوة إىل
أجله عىل التضحية بكل يشء حتى ال خيرج من أيدهيم, مـع تبـرصتنا ملـن أراد التبـرصة عـن مواقـع الغثـاء 

 . يف جسد األمة املتهالكملسو هيلع هللا ىلصوالوهن واالستتباع الذي وعد به سيد الربية 
ً التاريخ األبوي عىل أساس مطلب السالمة بدءا من عهد صدر اإلسالم إىل عرص اخلالفة إعادة قراءة −٢

الراشدة املمتدة من عرص خالفة أيب بكر الصديق حتى تنازل اإلمام احلسن بن عيل ريض اهللا عنه, واعتبارها 
نظـر يف مع اعتبـار وجهـات النظـر األخـر ذات المراحل إسالم ووراثة بنيت عىل أسس صحيحة سليمة 

النصوص املشرية إىل الوصاية وموقع آل البيت, وأن رصف اخلالفة عنهم ال يلـزم بالـرضورة نفـي سـالمة 
ً, وتقف احلجج النصية وغري النصية متوقفـة العمـل هبـا تبعـا ملوقـف اخلالفة يف الشيخني وسيدنا عثامن 

المة االجتهـاد يف اختيـار اخلليفـة, كـام  وقبوله الرصيح ملسألة اخلالفة يف غريه وتأكيده هبذا ساإلمام عيل 
 يؤخـذ يف االعتبــار موافقتــه ومــشاركته الواعيــة يف إدارة أمـر العلــم واحلكــم بــسالمة االستــشارة منــه 

 وتنتفي كافة الشبهات التي يديرها محلة منهج التحريش حتى اليوم بام تقرر وعلـم ملسو هيلع هللا ىلصألصحاب رسول اهللا 
ها قضايا شخـصية ال يـستقيم عليهـا إبطـال خالفـة وال عدالـة من رصف النظر عن هذه الشبهات واعتبار

صحابة, وال يربز الكالم فيها واختاذها حجة عىل مرحلـة اخلالفـة الراشـدة ألن عـرص الفـتن والتحـوالت 
َ وبدء مرحلة امللك العضوضوخاصة بعد مقتل اإلمام عيل وتنازل احلسن  ُ. 

 من أئمة البيت عـىل حكـام امللـك العـضوض يف خروج اإلمام احلسني واإلمام زيد بن عيل وغريهم −٣
ّمرحلتني األمويني والعباسيني كان اجتهادا مرشوعا إلعادة األمر إىل نـصابه كـام رجـح ذلـك أهـل العلـم,  ً ً

لنفسه ولذراري اختارها ولكن جمريات األحداث أكدت سالمة منهج اإلمام احلسن ومدرسة السالمة التي 
ومنهم اإلمام عيل زين العابـدين بـن احلـسني الـذي ) سفن النجاة( أثبات أهل البيت, وهبا أخذ العديد من

ًكان ينبغي أن يكون هو أول املطالبني بثأر أبيه لو أن يف املطالبـة خـريا لألمـة وللمـسلمني وإذا كـان الفـرع 
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ي آل البيت ًالوارث للحسني قد جتاوز مسألة الثأر ومل جيعلها لنفسه وال ألهل بيته مطلبا فام الذي جيعل ذرار
?ومن سار بسريه منهم واهتد ,ًيتخذون موقفا من قضية دم احلسني وقد جتاوزها والدهم املقتد 

ومع هذا وذاك فموقف مدرسة السالمة ال يمنـع مدرسـة اإلفـراط وأشـياع التعـصب مـن منطلقـات 
وال خمرج منه وال بديل وعيهم وفهمهم لألمور وإنام تأبى تدويل القضية وحتويلها إىل طريق واحد ال ثاين له 

عنه, فإن كان هلم يف مواقفهم مندوحة رشعية فإن يف موقف اإلمام احلسن وعيل زين العابدين ومـن قـبلهام 
ًباب العلم عيل بن أيب طالب موقفا للسالمة أقو وأشمل وأتم وأعم, وقد رأينا يف تعـصب املرتبعـني عـىل 

 ما أكل األخرض واليابس وأقلق القـائم واجلـالس, عرش قرار الدعوة والعلم من مدارس القبض والنقض
, واألمة موعودة باالستقرار ولكن بام هو مقدر من اخلـالق يف علمـه ونحـن ًولكنها جعجعة وال نر طحنا

ًمأمورون باالستمرار ولكن بام هنجه األئمة املقتد بفعـاهلم دون غـريهم طلبـا للـسالمة ورغبـة يف حفـظ 
 .الدماء وصون األعراض

ا جمرد عرض لرؤية ذات أبعاد ربام احتاج البعض إىل معرفتهـا وصـدق اإلفـصاح عنهـا, أمـا مـن وهذ 
ًليست تعنيه وال جيد فيها مطلبا يغنيه فكفاه ما هو فيـه وعليـه وال نلزمـه هبـا وال نحـاوره يف سـبيل األخـذ 

ًا الـبعض أهنـا أيـضا ًبنهجها وال منهجها, فالطريق إىل السالمة ليست حكرا عىل وجهة نظرنا ولربام فـرسه
ّليست مقصورة عىل مواقف باب العلم وأبناءه وأحفاده, فالدين قائم بكتاب اهللا وسنة نبيه  , وقـد وجـد ملسو هيلع هللا ىلصُ

ًالكثريون يف هذين املعادلني عوضا عن ما أخذ به أمثالنا وأشباهنا كام يعتقدون من النظر يف الذوات واآلبـاء 
ًا, واهللا حسيبهم فيام بلغوا إليه, وهو حسيبنا, وكفـى بـاهللا وليـا ًواألجداد واألمهات, فكان هلم بديال مناسب ً

 .ًوكفى باهللا نصريا
فأسألك اللهم الثبات وجنبنا اللهم الوثبات, واكتبنا يف الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وصـىل اهللا عـىل 

 .سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم
َسبحان ربك رب العزة عام يصفون﴿ َُ ِ ِ َِ َ َ َُّ َ ِّ ِّ َ َّْ ْ َ وسالم عىل املرسلني. َ ِ َ ْ ٌ َُْ َ َ َ واحلمد هللاَِِّ رب العاملني. ََ ِ َ ََْ ِّ َْ َ ُْ﴾ 

 
 هـ بمدينة أحور املحروسة١٤٢٨تم الفراغ من التصنيف عرص يوم االثنني ربيع الثاين 
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